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-٦٨-
شها�
 للبيع

��النتقا� معّلمًا �لى >��كية<

كنت !عجب لشيخنا �لر�فعي؛ هو في ��لة �أل�$ >لو�"< !� 
>فريق<، �في عاَلم �لوظيفة >عريف< !� >7قيب<. كاتب كبير من 
 Bهذ D>كاتب< في محكمة طنطا. كيف تكو�لى �كّتا$ �لطبقة �أل

منزلته بين �أل�با" �تلك منزلته بين �لموظفين؟

فكرU في هذ� �!نا !سجل VكرياU سنة (١٩٣٣-١٩٣٤) 
!�به �بيانه:  مثله في  مثله في �ضعه �حاله لست  فر!يتني مثله، 
كتبت في !كبر �لمجّالU ساجلت �لعلما" ��أل�با"، �قر!U �لكثير 
 Uلعلم حلقا� مجالس   ّ̀ a! كنت   ،
�لقر�" على  عاكفًا  �لت  �ال 
محمد  �لسيد  �لحسني  �لدين  بد7  �لشيخ   d7� من  �لمد7ّسين، 
�لكتاني، �كانا شيَخي �مشق، �سائر من عرفت من  �بن جعفر 
�لى  �هللا،  شا"   D� ِسَيِرهم  من   hطر سيأتي  مّمن  �مشق  علما" 
��لمباk7 �مصطفى   lلجند�� علي  كر�  �ألستاV محمد  مجلس 
برمد� �!مثالهم، �مجلس �لشيوm: شيوm �أل�$ ��لعلم ��لتجِربة 
 
��لسّن،�!7جو !D !تكلم عنه يومًا. ما كنت !�n مجلسًا فيه فائد
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�ّال حضرته، �لقد كنت مو�ظبًا على محاضر�U �لمجمع �لعلمي 
Vلك-  -مع  �بقيت  لنا،  مد7سة  �كانت  علي)  كر�  عهد  (على 
من  �لجبل  !تسّلق   U!بد ألني  Vلك   ،pلقر�  d7مد� في  معّلمًا 
ُصلب  من  بد!  من   lتالميذ من   lبعد جا"  �مّمن  �لحضيض، 
�لجبل فسبقني صعو��ً، ��D لم يسبقني ��7سة �ال تحصيًال �لم 
يكن !كثَر مني vثا�7ً �ال !قَو` ثقافة �ال !بَلَغ لسانًا �ال قلمًا، بد! 
من �لتد7يس في �لثانوية !� في �لجامعة �!نا بد!U من �لمد7سة 
�لمد7سة  !ليست  !نني كنت شيخ كّتا$.   l! ،pلُقر� �أل�لية في 

�أل�لية هي �لكّتا$؟
�لّما نلت شها�
 �لحقوw، �كنت يومًا في ساعة ضيق �في 
شبه �ليأd (��لمؤمن ال ييأd من 7حمة �هللا) فكتبت مقالة (هي في 
كتابي >من حديث �لنفس<) عنو�نها: >شها�
 ليسانس للبيع<، قلت 
في vخرها: "�ني !عرz شها�تي هذB �لقبي �لكريم >ليسانسيه في 
�لحقوw< للبيع بر!d �لما�، !l بالرسو` ��ألقسا{، !ما فوسفو7 
�ماغي �!يا` عمرl فال !7يد لشي" منه ثمنًا، �!جرl على �هللا. 
فمن يشترl؟ �لمر�جعة في جريد
 >!لف با"< �لغّر�". شها�
 على 
�w7 !بيض بخّط جميل، �لها �طا7 بديع، عليها توقيعاU �!ختا` 
 ،
!صحا$ �لفخامة ��لد�لة ��لمعالي: 7ئيس �لجمهو7ية، ��لو��7

��لو�ير، �7ئيس �لجامعة... فرصة نا�7
، ال تضيعوها".
*   *   *

 .
�كاD لهذB �لمقالة !صد�" �قد ُعّلقت عليها تعليقاU كثير
�لست !�l7 لما�V كاD !ستاVنا محمد كر� علي ُيعَجب بها (مع 
ُتنَسب �لّي) كما   D! ال يسّرني�فال !7تضيها  Dها �آلaنا !قر! !ني 
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كاD ُيعَجب بمقالة >���n �لعمامة< للشيخ (!l �لشيخ سابقًا) علي 
>�إلسال`  كتابه  !ّلف  لّما   (Dكا ما  (�ثر  نزعها  �قد   ،wلر��� عبد 
�!صو� �لحكم<، �قد !خطأ فيه �ما !صا$، �!سا" �ما !حسن، 
�جا7 �ما عد�، ��ستحّق كل ما قيل عنه �ما �قع عليه. ��D كنت 
!شهد له، �ألخيه �لشيخ مصطفى �لذl عرفته !ستا�Vً جليًال �لم 
 D�بعض شؤ في   Uمّر� �7جعته  �قد  لأل�هر  عليه، �شيخًا  !قر! 
�لطلبة �لسو7يين في �أل�هر، فما 7!يت منه (�من !خيه !يضًا) �ّال 

خلقًا كريمًا، �نبل نفس، �نظافة لساD، �!خالw عالِم.

�لشيخ  �مقالة  بمقالتي  علي  كر�  !ستاVنا  �عجا$  �لعّل 
علي عبد �لر��w �عجا$ من يتمّنى �لشي" �ال يقد7 عليه، فهو 
بين  من  نفسه  ُيظِهر  �ال  7!سه  يمّد  ال  موضوعّي،  جاّ�  كاتب 
�لذين  >�لر�مانسيين<  طريق  نسلك  كّنا  �نحن  مقاالته،  سطو7 
بأخباV 7��تهم �ُيشِركونهم معهم في مشاعرهم:   dلنا�  Dَيشغلو
 Dُيسِرفو �قد  �جوههم،  عن   D�يسفر �!حز�نهم،  مسّر�تهم  في 
فيكشفوD للمأل عن عو�7تهم كما فعل �7ئد �لر�مانسية (7�ّسو) في 
 k7صلنا �لى هذ� �لد�ما �كر ما صنع �لفاسق به! V عتر�فاته حين�

.hفي �إلسفا hمن �إلسر�
في تلك �أليا`، �!نا في تلك �لشّد
 �كل !ملي !D ُ!نَقل �لى 
�لعظم  بك  �لتر�` سامي  في  قابلت  �لى �مشق،  !قر$  قرية هي 
مدير (!l �كيل) ���7
 �لعد�، �هو صديق !بي �من �خو�D خالي 
 �v هو !كثر� ،lمن جماعة �لشيخ طاهر �لجز�ئر�محّب �لدين 
�لعظم تو�ضعًا �صفا". فسألني عن حالي، فلما خّبرته بما !لقى من 
 .
7
 �لمعاh7 قا�: �عهم �تعا�َ �لينا، فإD لدlّ �ظيفة شاغر���
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قلت: �ما �لوظيفة؟ قا�: �ظيفة قاz؛ نحن بحاجة �لى قضا
 من 
.wلحقو� 
حملة شها�

�لم !ُعد !فهم تما` �لجملة، فقد فوجئت �!حسست -لما 
نشأنا عليه من �لتربية �لعثمانية- بالخجل، �شعرU -مّما ضممت 
�لقاضي  !p7 منصب  بعض. كنت  في  يدخل  بعضي   D! نفسي- 
ال !صل �لو  !بصرB عاليًا جد�ً  !مأل كرسيه، كنت  ال  كبير�ً جد�ً 
�ثبت �ليه. �!خذU �لكلمة على !نها كلمة مجاملة �تشجيع، مع 
!ني علمت بعد تسع سنين (لّما �خلت �لقضا" فعًال) !نه كاD يقو� 

حقًا �!D ما عرضه علّي كاD ممكنًا.
*   *   *

!قّل  في   
صغير 7سالة   (١٩٣٤) �أليا`  تلك  في  لي  طُبع 
من عشرين صفحة، كتبتها في جلسة ��حد
 عنو�نها: >مقالة في 
�لتحليل �أل�بي<، �هي موجو�
 في كتابي >فكر �مباحث<. ��V لم 
تسخر�� مني قلت لكم �ني ال !��� معَجبًا بها، بل �ني ألعتّز بها 

.Dكثر ما كتبته في تلك �أليا` ال !7تضيه �آل! D! مع
تكلمت فيها عن مكاD �لحقيقة من �أل�$، �عّرفت �أل�$، 
 Uمقدما كلها   Bهذ� �أل�$،  �تا7يخ  �لنقد  �بين  بينه  �فّرقت 
�لتي  ��لعو�مل  �أل�يب<  >تحليل شخصية  هو  ��لبحث  للبحث. 
هل  سبيل؟  من  �لعو�مل   Bهذ حصر  �لى  هل  �قلت:  كّونتها، 
 hتعر هل  كّوَنت شخصيتك؟  �لتي  �لعو�مل  تحصر   D! تستطيع 
!ين مصدB7، �ما  ُخُلق من !خالقك �طبع من طباعك من  كل 
 Uحصر �لشخصية  عن  كال`  �بعد  نفسك؟".  �لى   B7منحد هو 
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�لزما�  هي:  خمس  في  �أل�با�  شخصيا�  تكوين  في  �لعو�مل 
%�لبيئة %�لثقافة %�لو-�ثة %�لحالة �لجسدية. %تكلمت بالتفصيل عن 
كل منها، فبّينت 4ْ� ليس �لمر�� من �لزما� 4حد�ثه �لتا-يخية %لكن 
�لوصوD -على قد- �إلمكا�- @لى معرفة �لذ%= �أل�بي �لعاّ> في 
Jلك �لزما�. %�4 �لمر�� بالبيئة بلد �أل�يب %4ثرG فيه، %4سرته، 
فيه  4ّثر%�  �لذين  4هّم 4ساتذته  ترّبى عليه، %َمن   Mلذ�  Nألسلو�%
 .Oنو� %4بي  ببشا-  بذلك  %مثلت  ير�فقهم،  كا�  �لذين  %-فاقه 
%شرحت صعوبة �لوصوD @لى معرفة بيئا� 4كثر �4بائنا، %تكلمت 
%عن  �لو-�ثة،  %عن  %�الجتماعية  %�لفكرية  �للغوية  �لثقافة  عن 
بر� %�لمعّرM %4ثر  بن  ببشا-  �لمثل  �لجسمي، %ضربت  �لتكوين 

Jلك في غزلهما، @لخ.
%4نا 4فكر �آل�: كيف كتبت Jلك �لفصل؟ لم 4نقله نقًال من 
 -�J@- فهو  �ختر�عًا؛  �خترعته  قد  4كو�   �4 يمكن  %ال   ،Nكتا
 Gقر4نا  Mلذ� �لعربي   Nأل�� تا-يخ  4ّما   .Nلأل� �-�ستي  حصيلة 
في �لمد-سة في >�لوسيط< ثم في كتاN �لزيا� فليس فيه شي� 
%�4من  عليها  4عكف  كنت  �لتي   Nأل�� كتب  في  %ال  هذ�،  من 
 Nفي تا-يخ �أل� Gلنظر فيها، فلم يبَق من مصد- لي @ّال ما قر4نا�
هذ�  كتاN النسو�،  @لى  نرجع  كّنا  كثير�ً:  قر4نا  %لقد  �لفرنسي. 
 Dلمرجع �لكبير كّنا نعرفه %نقر4 فيه، %كّنا قر4نا إلميل فاكيه %ألناتو�
فر�نس، %قر4نا gثا- �لنّقا� سانت بوf %تين %بر%نتيير، قر4نا كثير�ً 
 Nيتبعه طال Mفي �لمنهج �لرسمي (%هو كما قلت لكم �لمنهج �لذ

.Gلفرنسية في فرنسا بذ�ته) %في غير� O-لمد��
%4نا ال 4حفظ ما 4قرG��ّ-4% 4 بألفاظه، بل �4ُِخله نفسي كما 
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منها  هو  vخر،  شيئًا  منه  �تخر�  �لمصنع  �ألّ�لية  �لمو�ّ�  تدخل 
�لكنه ليس �Vتها. �7بما vخذ فكر
 لغيرl فأ7�يها منسوبة �ليه، 
�لكن >مصنع Vهني< يعّدلها �يبّدلها !� ينقص منها، فيكوD لي 
فيها مثل عمل شا�7 �يو�D �لشاعر يفّسر كالمه تفسير�ً ما خطر له 
على با�. لكني ال !صنع هذ� -بحمد �هللا- في �ألحكا` �لشرعية، 
�ال !نكر !ني من كبر �لسن صرU !نسى شيئًا منها �!ُِقّر بأني ناسيه، 
 D�� ،ما  لست متوّثقًا منه ال !ُفتي فيه�ال !غّير، �لكن ال !بّد� فيها 

كاD �لخطأ يقع مني فإD ُنّبهت �ليه 7جعت عنه.

في تلك �لسنة �قتر� علّي �ألستاV !حمد عبيد، !حد !صحا$ 
�لمكتبة �لعربية، �هو �أل�يب �لشاعر !D !ضع كتابًا عن !بي بكر 
 dلنا� hهو ِمن !عَر�يأتيني بالمر�جع،  Dقد !عانني فكا�لصديق. �
بها. �منها ما لم !كن !عرفه من قبل �منها ما هو مخطو{، �هو 
ِمن !عَلم �لناd بالمخطوطاU، ُتوّفي �خوته �أل7بعة �بقي !طا� 
�هللا عمرB. ��شتغلت بتأليف �لكتا$ �لم يعترضني في شي"، لكن 
لّما جئت vخذ �ألخبا7 �لتي جمعناها من مئة كتا$ (مذكو7
 في 
 D! بي بكر ~، !بى �ّال! 
vخر كتابي) �!نشئ منها ��7سة عن حيا
نضع �ألخبا7 كما هي �نكتفي بالتعليق عليها، �طبع �لكتا$ على 

ما !�7� في 7جب سنة ١٣٥٣هـ.
��فع لي عن حّق �لتأليف ثالثين لير
 سو7ية، �كاD �7تبي 

يومئذ ستًا �ثالثين لير
 في �لشهر.
*   *   *

!عو� �لى حديث �لوظيفة.



١١

تركتموني �!نا معّلم في 7َنكوd، بقيت فيها شهر�ً في سجّل 
�ّال  !بَق  لم   D�� (لى ١٩٣٤/١/٣١� �لوظيفة من (١٩٣٤/١/١ 
فيها  �ليس  منقطعة  ��لقرية  !بقى  �!ين  �لزمن.  ��قع  في  ساعتين 
ُنُز� !نز� فيه �ال مد7سة !�d7ّ فيها، �هي في d!7 جبل ما لي 
فيها مقا` �ال �ليها سبيل، ��لشتا" با7� َيقّص من بر�B �لمسما7، 

��لثلج بسا{ !بيض يغّطي �ألz7؟!
7جعت �لى ���7
 �لمعاh7، �كاD 7كناها -كما قلت لكم- 
مفّتش  �لمفّتش،  �هو  تمر  مصطفى  �لمرّبي  �لعالِم   Vألستا� هما 
 .lيب شفيق جبر�لشاعر �أل� Vألستا��ملحقاتها، �حد لدمشق ��
كانا في غرفة ��حد
، هذ� في 7كنها �أليمن في �لز��ية �k�V في 
�لركن �أليسر، �هما جسيماD ها�ئاD قليال �لكال` طويال �لصمت، 
يبقياD �لنها7 كله ال يتحدثاD �ّال �D ��7هما (معًا) ��ئر !� جمعهما 
 lفيرفع جبر  ،hالنصر�� منه، حتى يحين موعد  بد  حديث ال 
 :D! من 7!سه k7َخفيفة ال ُتد 
بصرB �لى تمر، يسأله بعينه �بهّز
 Dنعم، فيتحركا l! :7!سه�تقو`؟ فيقو� �آلخر بمثلهما من عينيه 

، ثم vآلخر في �لمر� pحدهما ير! Dكأ Dفي كرسييهما، ثم ينهضا

يرتدl كلٌّ معطفه �يتوّجهاD �لى �لبا$.
�خلت عليهما فرّحبا بي، ��D كاD في نفس جبرl شي" (بل 
!شيا") مني ألني 7��U عليه �كتبت عنه، �لكني لم !7َ لذلك !ثر�ً 
في معاملته لي. �كالهما كاD !ستاlV: مصطفى تمر في �لسلطانية 

�لثانية سنة ١٩١٩، �شفيق جبرl في كّلية �آل��$ سنة ١٩٣٠.
في   Dتكو ال�`  جابك؟  ثو  قائًال:  تمر  مصطفى  ��بتد7ني 
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7نكو�. !نت حاثب �لوظيفة لعبة؟ �كاD 7حمه �هللا !لثغ، ينطق 
�لسين ثا" ��لشين قريبًا من �لثا" ��لز��V lًال، (يقو�: شو جابك؟ 
ال�` تكوD في 7نكوd. �نت حاسب �لوظيفة لعبة). قلت: �سمح 
لي !سألك، هل �U7 7نكوd؟ فأ�k7 بذكائه ما !7يد فقا�: ثو 
فيها؟ هو�" نقي �مناظر جميلة. قلت: نعم، �لذلك >!كلنا َهَو�< 

�7جعنا.
معنى مشهو7  لها  �لشا`  !هل  عامية  في  >!كلنا هو�<  �كلمة 
يشير �لى شي" قبيح، ُتقا� عند �لخيبة �ضياn �ألمل، فتبّسم لي 

�سكت عني، �ضحك شفيق بك.
�لشهر  �نقضا"  بإعطائي �جا�
 شهر. �عند  �لمقابلة  ��نتهت 
(!l في ١٩٣٤/٢/١) ُنقلت �لى >��ْكية<(١)؛ من قرية في جبل 
�!نتم   .d7نكو !هل  مثل  فيها   
َحّر في  قرية  �لى  !شّد�"  !هلها 
تعرفوD حّرَتي �لمدينة �لمنو7
، �في معجم ياقوU !سما" ِحر�7 
كثير
 في جزير
 �لعر$، �لكن حّر
 ��كية (!� >َ�عر
 ��كية< كما 
ُتسّمى في �لشا`) !شّد منها كلها: حجا7
 بركانية �لو�حد
 منها !كبر 
من �لجمل �لباk7، كثير
 متقا7بة، �!7ضها من �لصخر. !ّما �لطريق 
�ليها فمن �مشق �لى �لِمّز
 (ِمّز
 كلب، !l بني كلب قديمًا) ثم �لى 
�لجنو$، ثم يتشعب �لطريق �لى ثال� شعب: شعبة �لى �ليمين 
�لعَجم،   l��� هي قصبة منطقة�لقضا" � َقطَنا، �هي مركز  �لى 
�لى سفح جبل �لشيخ �لذl ُيطّل على �مشق بعمامته �لبيضا" من 
�لثلج، ��لذl سّلَمه �نقساُمنا �تخاVلنا �ُبعُدنا عن شرعة 7بنا �لى 

______________________
(١) يلفظونها بسكوD �لكاh �بإمالة vخرها (مجاهد).
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�ليهو�، �شعبة �لى �ليسا7 �لى ��كية ثم �لى �لِكْسَو
، ��لطريق من 
 D�aلتي تقر� Dعاصمة هضبة �لجوال 
�ألما` �لى �لُقَنْيطر
، �لقنيطر

.Uعا�Vتسمعونه من �إل�سمها في �لصحف �
!فتد7�D ما هضبة �لجوالD؟ !نا ال !حسن �لوصف �لجغر�في 
7(١) يحّد� �لمسافاU، �لكن !عرz من  �ليس تحت يدl مصوَّ
 Bهذ .Dعامة كما يتصو7ها 7جل (عاّمي) ��7 �لمكا 
Vهني صو7
تنتهي   
�لكثير �ُقر�ها   
�لقنيطر مدينة  تضّم  �لتي  �لو�سعة  �لهضبة 
عند �لجنو$ بخّط، كأّنك -�V تصل �ليه- تقف على جد�7 قلعة 
 (٢)pلَهد� 7!يتم  منها على منبسط من �ألz7. هل   hُتشر عالية 
�لى  �لذl تطّل عليه؟ ال، بل عندكم نمو�V هو !قر$  ��لمنظر 
قر$  �لسو��")   �!)  
و� �لسَّ من  تِهامة  منظر  هو   Dلجوال� هضبة 
!بها. !تذكر�نها؟ !ال تر�D تحتكم جد��7ً مائًال �7تفاعه !لف متر ثم 
 Dتهامة من تحت ُتطّلو�خر مثله، v 7ضّيقة تحتها جد� 
بقعة با�7

عليها؟
كذلك كّنا ُنطّل من طرh �لجوالD على بال�نا �لتي سرقها 
 Dيستحّقو بما  �لجّبا7  سيجزيهم   D�خرv قو`  �!عانهم  �ليهو�، 
 pنر كّنا  �ينه.   nباّتبا �هللا  �D نصرتم  �ُيخزيهم �ينصركم عليهم، 
تحتنا طََبرّيا ����l �لِحّمة، !غز7 �لينابيع �لمعدنية في �لعاَلم كله 

______________________
(١) !l خريطة، كذلك سّماها جدl ��ئمًا (مجاهد).

!�نى  �هي   ،(
��لَهد  pلَهد�) مربوطة  �بتا"   
مقصو7 بألف  ُتكَتب   (٢)
قرp �لطائف �لى جبل َكر� �لذl ينحد7 من �لطائف �لى مكة، !� هي 
بر!d هذ� �لجبل مما يلي مكة، �كانت تسمى قديمًا >هد
 هذيل< 

(مجاهد).



١٤

بنا"  �عليها  �لقديم،  من   
�لمشهو7 �لكيميائية،  بالمو��  �!غناها 
!ثرl من !يا` �لر�ماD، ��ليها جا" عمر� بن لحي �لخز�عي �!خذ 
منها >ُهَبل< فنصبه �لهًا �سط �لكعبة، >شحدB< شحا�
، !7!يتم �لهًا 
ُيشَحد؟ �كاD من �لعقيق فوقع على �ألz7 فُكسرU يدB، !7!يتم 

�لهًا ُتكَسر يدB؟!
!ين ُهَبل �!ين �لالU ��لُعّزp، �!ين عمر� بن لحي، �!ين 
كل طاغية ُعبِد من ��D �هللا �كل جّبا7 طغى �تكّبر على عبا� �هللا؟ 
مضو� �صا7�� !حا�يث، �سيمضي كل طاغوU �كل طا� جّبا7. 
��لمغر�7 من �غتّر بدنيا مصيُرها �لز���، ��لعاقل من صبر (�هو 
ينقضي  ال  !يا`   
سعا� �بتغا"  قصا�7ً،  !يامًا  عذ�بها  على  مؤمن) 

نعيمها.
*   *   *

هذB �لبقعة �لتي ُتطّل عليها من شفير هضبة �لجوالD متحف 
لألمجا�، >سوw مركزية< ُتعَرz فيها !حد�� من !جّل !حد�� 
�لتي  معركة حّطين  كانت  منها  قريبًا   �! �لبقعة   Bفي هذ �لتا7يخ؛ 
بعيد،  �لدين قلَب فلسطين، �عن يساk7 غيَر  بها صال�  �سترّ� 
في  ليصّب   kليرمو� نهر  فيه   lيجر  lلذ�  l�لو�� هذ�   ��! في 
بحير
 طبرية، كانت قبل حّطين معركة ال تقّل عنها، بل �نها لتزيد 
عليها، معركة من �لمعاk7 �لفاصلة في تا7يخ �لبشرية هي معركة 
�ليرموk. �غير بعيد (جد�ً) من هذB �لبقعة كانت معركة !خرp من 
�لمعاk7 �لفاصلة �قعت بعد حّطين بزمن غير قريب، هي معركة 
عين جالوU. �بجو�7 ��كية �لتي ُنقلت �ليها معّلمًا فيها، في قرية 
قرية شقحب، بل  يعرفها هي  قر!تم �سمها �ما منكم من  طالما 
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�نني ُعّينت معّلمًا في ��كية �هي �لى جو�7ها �لم !عرh �صف 
�ّال من �ألستاV �هير  �لتي �قعت عليها   z7طبيعة �أل�لمعركة �

�لشا�يش، هو !عَرh بها ألD ألبيه !7ضًا فيها، فمن هنا عرفها.

منه علمت لما�V �ختا7 �لمسلموD هذB �لقرية �جّر�� �لعد� 
�ليها لتجرl �لمعركة فيها. �كاD �لمسلموD يختا7�D هم -غالبًا- 
�لفتو�   k7كثر معا! �لى   pلكبر� بد7  �لمعركة، من معركة   Dمكا
�لى يو` حّطين، �من تتّبع Vلك �جد �لشو�هد عليه. شقحب كما 
شر� لي �هير فيها نبع صغير ��V ُحِصر !هلها شربو� منه، يمشي 
كثير   pلمجر� معوّ�  كاسمه،  (�هو،  �ألعو�  نحو  منها  قريبًا 
�لمنعطَفاU) �من جهة !خرp جبل �لمانع (�هو جبل عاٍ� ُيرp من 
!7جا" �مشق، �!كثر �لناd يستدّلوD به على �لقبلة)، فإ�V هجم 
فو� ما"B فغّطى �أل�7ضي �لشرقية حتى يتعّذ7  �لعدّ� َسّد�� �لنهر �طوَّ
�لسير فيها، �يتصل �لما" بالوعر
 (!l �لحّر
) فلم تُعد تنفع فيها 
�لفاd7 من  فيتنا��  �لر�جل يصعد �حدp �لصخو7   Dلخيل، أل�
فوw فرسه !� ُير�يه هو ��لفرd، �َمن فّر لم يجد مفر�ً �ّال !D يلجأ 

�لى >�للجا<، �ال منجى لها7$ من �للجا.
 Dبطل معركة شقحب شيخ �إلسال` �بن تيمية، كما كا Dكا�
 Dلعّز بن عبد �لسال`، أل� �لعلما"   Dهو سلطا Uبطل عين جالو
�للساD �لصا�w يصنع ما ال يصنع �لسناD �لصائب �D كاD ينطق 
قلوبهم.   Dإليما� مأل  !قو�مًا  يخاطب  قلَبه،  مأل  �خال� هللا  عن 
 
عز Vهَبت  فما  �هللا؛  شا"   D� �لنصر  تر��  �لشيخين  !مثا�  فهاتو� 
�إليماD من نفوd �لمسلمين �لكن َخَبْت نا7ُها فهي تحتا� �لى 

من ينفخ فيها. 
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يو` !طو�  بها  مّر  فلقد  فلسطين  �لصهاينة في  يو`  �D طا� 
�تسّلط عليها عدّ� !كبر، �لصليبيوl! ،D ��� !�7ّبا كلها، �من 
!مريكا  فدعو�  كلها.   wلمشر� قبائل   l! ��لتتر،  �لمغو�  بعدهم 
تتخّلى عن مّدهم بالسال� ��لما� �7�سيا عن مّدهم بالرجا�، ثم 

.Bهللا يمّد للظالم ثم يأخذ��لة �سر�ئيل؟ ��كم تعيش  ��نظر�

*   *   *



١٧

-٦٩-
�لجوالD �جبل �لشيخ

حّدثتكم عن �لجوالD �جبل �لشيخ ُيطّل عليها من طرفها. 
عين منه عليها �عين على �لبقاn في لبناD، فهو ُيشِرh على سو7يا 
��حد�ً، هل تفّرw حد�� على  �ّال بلد�ً  �لبناD معًا. �ما كانا قّط 
 
�لقاهر بين   �!  
�جّد مّكة  بين   7 �لمصوَّ على   Dلو�!  �!  z7أل�
��إلسكند7ية !� بين بغد�� ��لبصر
؟ بل �D �لشا` كّله من جنوبي 
تبوk في �صطال� �لعر$ �أل�لين �لى جبا� طوd7 بلد ��حد؛ 
�Vُ �VكرU �لشا` في كتب �لتا7يخ !� كتب �لجغر�فيا �لعربية شمَلت 
هذ� كّله. �لكن ما لي نسيت �لحقيقة �لكبرp �لتي ما �نقطعت يومًا 
عن تر�يدها، ما َكّل منها قلمي �ال مّل منها لساني، �لحقيقة �لتي 
يرّ��ها معي كّل مؤDVّ على كل منا7
 �كل تاٍ� للقرDv ما بين بغد�� 
�تطو�D، بل ما بين !ميركا ��لياباD حين يقر! قوله تعالى: {�ّنَما 
�لُمؤمنوDَ �ْخَو
}، !خّو
 7بطت عقدَتها يُد �هللا فلن تحّلها يُد بشر، 
!مة ��حد
 بنص �لقرDv �لذl هو �ستو7 �لسما" فلن تصير !ممًا �لو 

�جتمعت �ساتير �ألz7 على تفريقها.

على  منحٍن  �لخجل  من  (�7!سي  !قو�   lلذ� �لشيخ  جبل 
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!خّس  تركنا  �ننا  !قو�:   (z7أل� �لى  منخفض   lبصر�  l7صد
�ألمم تصعدB !مامنا �تملكه من ��ننا! ُسّمي >�لشيخ< ألD �لمشايخ 
عندنا ُيعَرفوD بالعمائم �لبيض، �هذ� معَتمٌّ !بد�ً بعمامة من �لثلج 
لها منه بياضه �لها طهرB �لها خيرB. �لقد �U7 مّر
 بالقرp على 
سفحه، !خذني �ليها صديق لي عبقرl في �لهندسة �عبقرl في 
 Vهب �لى 7حمة �هللا هو �ألستاV ،7 �لمثا��من طر�� نا Dلرسم فّنا�
 ،Uلوحا مجموعة  �لمر�يا  >�لمر�يا<،  كتابه  �نظر��  �لضاشو�لي. 
مجموعة صو7 في لوحاU >كا7يكاتو7ية< لخمسين !� ستين (ال 
!Vكر �آلD) من 7جا� �لسياسة ��أل�$، كل لوحة في صفحة. ال 
كما تعرفوD من >�لكا7يكاتو7< بل هو نوn منه !خّص �!سمى نا�7. 
�طلبوB ��ّطلعو� عليه. �تحت كل صو7
 بيت من �لشعر !� جملة 

.pفّنية !خر 
من بليغ �لقو� هي !يضًا صو7
!نا -يا سا�تي �لقّر�"- قد تلّقيت حكمكم علّي بأني !خر� 
بالذنب �قبلت  �عترفت  �!نا  !ستطر�  �لموضوn �!نني  ��ئمًا عن 
!بي عقيل   Vلألستا >
>�لجزير ما قر!U في  �لحكم، �لقد سّرني 
�نه �فاn عن �الستطر��  �لظاهرl يو` �لخميس ١٤٠٣/٦/٢٤؛ 
قبل  جا"  ليته  لكْن  Vكّي �خطيب مصقع،  محا`  من  مقنع   lقو

صد�7 �لحكم علّي، �ال بأd فإنني !ستأنف. 
�لى  كتبته  
 كتا$ � فيها مسوَّ بالية  !��7قًا   Dآل�  Uجد�لقد 
بّيضت  هل   l7�! �ال  �لرحلة،   Bهذ بعد  �لضاشو�لي   Vألستا�
!نا   `! !` طويتها �نسيتها،  �ليه  �نّقحتها �!7سلتها   
� �لمسوَّ  Bهذ
 Dمهما يكن فإ�لك شيئًا. V كر منV! قد نشرتها بعد �لتنقيح، ال
فيها صو7
 صا�قة لهذB �لقرp �لَمنثو7
 على سفو� جبل �لشيخ 
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 �V�� ،ما فيه� Dسما"ها كل يو` في �ألخبا7 عن �لجوال! Dتسمعو
سمحتم فإني !قر! لكم طرفًا من هذ� �لرسالة. قلت له:(١)

 hلقد كنت !عر .kعبد �للطيف، �نني !شكر Vيا !خي �ألستا"
بال�l فز�َتني معرفة بها، �كنت !حّبها فصّيرَتني !كثر حبًا لها، 
�كنت !ظّن !D �لشا` !جمل بال� �لدنيا فأ7يَتني !مس !نها !جمل مّما 
كنت !ظّن، �!شهدَتني من جمالها ما لم !كن قد شهدته. !فليس 
 D!نني ال !��� من خمسين سنة (خمسو�مشق �بن � Dكو! D! عجيبًا
سنة يو` كتبت هذB �لرسالة) !تسّلق جبالها �!هبط !��يتها، �!تيّمم 
كّل صفحة   U!قر !ني  قر�ها، حتى حسبت  في  �!جو�  ينابيعها 
من كتا$ 7�عتها �كّل جملة من حو�شيها �عرفت كّل بقعة من 
بقاعها، فأتيت !نت من حلب لتثبت لي !ني ال !��� !جهل كثير�ً 

من بهائها، �!نني !جهل �ألكثر من كنو�ها؟

 
�لقنيطر طريق  سلكنا  قلت):   D! �لى  طويلة،  (��لرسالة 
مة)،  U �لينا �آلD �حدها مهدَّ (�لقنيطر
 �لتي !خذها �ليهو� ثم 7ُ�َّ
حيث �لفضا" ممتّد على جانَبي �لطريق ��ألz7 �لممرعة �لخضر�" 
 
تصل �لى �ألفق منبسطة كصفحة �لكّف، ���V بنا نميل عن �لجا�
 Dعن عاَلم من �لمفاتن كا 
ثم ننحد7، فإ�V �لستا7 ينحسر لنا فجأ
!��ية   U7صا منبسطة  كانت  �لتي   z7أل�  �V��  ،B"�7� مخبو"�ً 

______________________
(١) ما بين �ألقو�d، مما يلي هاتين �لنقطتين �لى d!7 �لصفحة ٦٤، 
جبل  سفو�  >على  مقالة  في  !حيانًا)  يسير   hباختال)  Bكثُر! منشو7ٌ 
طبعاته   pحد� في  >�مشق<  كتا$  �لى  �لشيخ  ضّمها  �لتي  �لشيخ< 

�لجديد
، �لم تكن فيه يو` صد7 !�� مر
 سنة ١٩٥٩ (مجاهد).
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قبل  من  كانت  ��هو�7ً،  ينابيع  ��7"ها  ُتخفي  �صخو�7ً  �تالًال 
سهوًال مكشوفة كحقائق �لعلم فغدU ِجنانًا مطوية �مفاتن غامضة 

كأنها صو7 �لحلم.
ال تتقد` في �لطريق مئة متر حتى يتبّد� �لمنظر من حولك، 
فإ�V !نت في �نيا جديد
 �فتنة جديد
، معرz للصو7 ال ُتقِد` فيه 
على صو7
 تحسب من 7�عتها !D �لجما� كله فيها حتى تجد �لى 
جنبها صو7
 !جمل منها: ها هنا مد�7ّ من �لرفاh7 �لخضر يستدير 
من حو� ينبوn �على جنباته �لزهر، تخطر !شجاB7 �لمثمر
 على 
تلك �لسفو� �لمخضّر
 كما تخطر صبايا �لقرية على طريق �لعين، 
فإ �V�U7 حو� �لهضبة 7!يت بستانًا كأنه ُسرw من �لغوطة فألُقي به 
في Vلك �لو��l، فإ�V هبطت �لو��l !بصرU نهر�ً متحّد�7ً جّياشًا 
تتكّسر مياهه في شعاn �لشمس يسير من حو� �لتّل يبرw مثل بريق 
عقد من �أللماd حو� عنق �لكاعب �لغيد�"، فإ�V صعدU �لجبل 
 pلقر� pكله، فتر l�لو�� kتجّمَعت لك �لمشاهد حتى تأخذ ببصر
متمّد��U على �لسفو� تمّد� �لحّصا��U �لحساD على بسا{ �لكأل 
عند �لظهير
 في ساعة �لر�حة بعد �لعمل، ��لبيوU متجا�U�7 عند 
 DVلمآ��تتناجى تناجي �لمحّبين عند �لعشّية،  Uنيا�� Uلصخر��

شامخاU كأنهن !صابع ممتّد�U تشهد !D ال �له �ّال �هللا.
في كّل جهة عين، �على جنب كل �7$ ساقية، �في كّل 
ناحية شّال� يتدفق، ينبثق ماBa مسرعًا �سر�n �لعاشق �لى موعد 
 !wفر� طو�  بعد  �ألحّبة   
مناغا كأنها  �شوشة  �للسو�قي  لقا"، 
 
��V "�7لك كله �لو��l �لعظيم، ���l بحير�D، بأشجاB7 �لمثمر
�مياهه �لمتحّد7
 �جو�نبه �لمزهر
، ينتهي بشّق ضّيق بين صخرتين 
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هائلتين من صخو7 �لمرمر، تقوماD 7هيبتين مهيبتين كأنهما با$ 
�لغا7 �لمسحو7 في قصص �لجّن.

 Bكأننا نر� wعليه من فو hُنشِر l�لقد سرنا على كتف �لو��
 
من طيا7
، ثم صعد بنا �لطريق �صعدنا معه نمّر بالقرp �لعامر
��لمشاهد �لساحر
، حتى بلغنا قرية >قلعة جند�< حيث تصطّف 
بيوU �لقرية صّف �لجند تقو` في لحف �لجبل على علّو ١٥٠٠ 
متر من سطح �لبحر، ثم صعدنا �صعدنا حتى �صلنا �لى قلعة 
بقعسا �لتي تعلو ١٧٠٠ متر عن �جه �لبحر، فإ�V تحتنا منظر يعجز 
برaيته   D�تذكر  lلذ� �لو�سع  �لسهل  �لى  يمتّد  �لقلم  عن �صفه 
�للوحة   Bلهذ  n7لبا� �لزبد�ني، ��إلطا7  �لبقاn �سهل  منظر سهل 
كلها جبُل �لشيخ، فحيثما توّجهت من عرنة �لى قلعة جند� �لى 
بقعسا �لى كفر حو7 �لى عين �لشعر
 (�لتي كاD من حقها بر�عة 
!مامك  �لجبل  تجد  هنالك  �لشعر�")،  عين  ُتسّمى   D! منظرها 
ُمغّطى بالثلج �ألبيض �لنقي ��V خالطه شعاn �لشمس كاD له مشهد 
عجيب، ال يكا� ثلجه يفا7قه !بد�ً، �لقد كّنا نر�B ��ئمًا من �مشق 

فنبصر بياضه حتى في قلب �لصيف.
�لينابيع   Bهذ ثلوجه  من  �إلقليم؛  هذ�  بَركة  هو  �لجبل  هذ� 
�لتي ال ُيد7ِكها �لَحصر. �حسبك !D في قرية عرنة �حدها !كثر من 
 l�ينبع من !عالي �لجبل: عين �لو� Dلعيو� Bبعض هذ�٣٠٠ عين، 
 ،U7جا�مائها ٨  
في قلعة جند� علّوها نحو ١٤٠٠ متر �حر�7
متر�ً   ١٤٥٠ �لحقل  �عين  متر�ً،   ١٤٥٠ علوها   
�لجو� �عين 
�حر�7
 مائها ٨ �7جاU، لذلك ال تشعر فيه بالحر �ال تستثقل 
�لشمس �لو كنت في تمو� �v$. �من كثر
 عيونه �بر� جّوB 7بما 
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ُفّضل على �قليم �لزبد�ني".
*   *   *

 Uَ7مشيت �لى �لجنو$ �نحد �Vفإ ،Dلجوال� hهذ� كله طر
 hالv جه �لبحر نحو ثالثة�يعلو عن  lجبل �لشيخ �لذ 
�7V من
تستمر  �لحمة  من  منها،  �لبحر  تحت  هي  �لتي  �لحّمة  �لى  متر 
�ألz7 منحد7
 حتى تمّر بطبرّيا ثم تصل >�لَغْو7< �هو !عمق بقعة 

على �جه �ألz7 �لى �لبحر �لميت.
به  �هللا  ُيحيي  ما   D�لمعا� من   lيحو  lلذ� �لميت  �لبحر 
بال��ً كبير
 ميتة. �كثير من غنى هذ� �لبحر جا"نا من نبع �لحمة، 
كنت  !7بعة   
�خو مع  لها  �يا7تنا  بمناسبة  يومًا  عنها  �سأحدثكم 
ماهر�ً  با7عًا  صالحًا  صا�قًا  سائقًا  نعتمد  �كّنا  لهم.  �لخامس  !نا 
في سيا7
 قوية جديد
 سيا7
 عاّمة، فنذهب معه كلنا نقصد معه 
في  �ميلنا  �هم  �مانًا،  Vلك  على  ��ستمر7نا  مكانًا،  كل جمعة 
�لقضا" نها� �لقاسم �لذl صا7 ��ير �لعد� �لمركزl في مصر !يا` 
�لى 7حمة  �لملوحي، �قد Vهبا  !نيس   Vميلنا �ألستا�� ،
�لوحد
 wلحقو� كّلية  في  ��ميلنا  عابدين،  مرشد  �لقاضي  ��ميلنا  �هللا، 

�ألستاV �لشيخ مصطفى �لز7قا.
�لحمة جنة في �لشتا"، فيها من �لغر�d ما لم !7َ مثله �ّال في 
لّما �7تهما؛ !شجا7 �ثما7 �!�ها7 �ستو�ئية  سنغفو�7 �!ند�نيسيا 
 dهل ُتقا� .
نبتت في غير !7ضها، فكانت في Vلك تحفة نا�7
�ألشيا" �ّال بند7تها؟ لو كاD كل ما في �ألz7 من حجٍر !لماسًا 

لكاD �أللماd حجر�ً ما له قيمة.
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�لحمة في ���ٍ منخفض هو ملتقى سو7يا باأل7�D بفلسطين، 
 l!) من فيق D�7تنحد7 �ليه من حو ،l�تتالقى كلها في هذ� �لو�
�ليه من طريق  تنحد7   �!  ،lيلتو�يتعّر�  �لز�ّية) في طريق  من 
�مر7نا  �لز�ّية،  �لى  �7عا  من   D�7حو من  نحن   Bجئنا  .
�لُقنيطر
>تّل شها$<   U7!ينا شّالال�لعظيمة، �  kليرمو� قريبًا من موقعة 
 U"جا Uسُتثمر� �V� لتي��من علّو شاهق  Bلتي تنحد7 فيها �لميا�

بالخير �لعظيم.
من   Dصّفا جانبيه  على  يقو`  فخم  مدخل  �لى  �صلنا 
 l!)  U�7لد���  Uلبيو�� �لضخم   wلفند�  kيلقا ثم  �ألشجا7، 
�لفيّالU) �!بنية �لحّماماU، تحّف بها َمعا7£ يعر£ على حاّفتيها 
 ،(Dلمرجا� (شجر   Dلمرجا� طرَفيها  على  �يمتّد  ��لزهر  �لو7� 
بينهما   Dينشطر شطَرين فتكو  ،kليرمو� نهر  �يجرl خال� Vلك 
 n7بغر�ئب �لز 
جزير
 فّتانة في �سطها هضبة با7عة �لجما� مغّشا
 
�عجائب �لنباU، ُتشِرh من منعطف �لنهر على مثل منظر �لربو
 wطر Dفي كّل مكا�مشق من قبة �لسّيا7. �في  D��7Vلشا� l����
معّبد
 �مسالك يجرl فيها �لما"، ��V "�7لك بيا7
 �لبرتقا� جنة 

�لحد�ئق.
�لحمة  ير�ها من   D!  nستطا� Dلحمة �آل�  pير D! ��7! �من 
نهر  بينهما  يفصل  �أل7�نية  ��لحمة  �لسو7ية  ��لحمة  �أل7�نية، 
�ما   ،Dٍمبا فيها من  !قمنا  �ما  فيها  فعلنا  ما  منها   D�تر  .kليرمو�
مد�نا فيها من ظال� �صنعنا من حد�ئق، يستطيع !D ير�B �لكن 
من شّق �لنهر �لثاني (نهر �ليرموk) �لذl يفصل �لحمة �لسو7ية عن 
بينهما �الستعما7،   wلكن فّر 
�لحمة �أل7�نية. �هما حمة ��حد
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�فّرw بينهما �لبال" �لذl جا"نا بعد �الستعما7. �هما �قف �سالمي 
على �لخّط �لحجا�l �لذl هو �قف �سالمي، ��لوقفية مصّدقة 
من !على هيئة قضائية هي محكمة �لتمييز، �معتَرh بها من عصبة 
 Dلتي تقيم �آل� 
�ألمم �لتي ماتت في جنيف فخلفتها �ألمم �لمتحد
في نيويوk7، �كلتاهما !��
 في يد �لقوl �لظالِم �ال ينتفع بهما 

ضعيف مظلو`!
*   *   *

�لحمة فيها ثالثة ينابيع حا7
 �ينبوعاD با7��D. يقو� �لدكتو7 
بخبر�" من بال�  �ستعاD عليه  له عنها  �لتميمي في بحث   l7شد
�لينابيع   D! له  فتبّين  �لحمة،  عن  �بحوثًا   U�7ختبا� !جر��  شّتى 
�لحا7
 ُتخر� خمسة عشر مليوD لتر من �لما" في �ليو`، فهي !غر� 

�لينابيع �لمعدنية �لحا7
 في �لعالم كله.

!�لها �لمسّمى >�لَمْقلى<، حر�7
 مائه نحو ٤٧ �7جة، في 
لونه �7قة خفيفة فيها �7ئحة ضعيفة لغا� �لكبريت، يحتوl على 
كتا$  في  مقا�يرها  مفّصلة  �لكيميائية  �لمو��  من  جليلة  طائفة 
بالتجِربة  �ألطّبا"  �يقو�  �ليه.  فمن شا" 7جع  �لتميمي،  �لدكتو7 
�نها تفيد فائد
 عجيبة في ُحَصّياU �لُكلى ��لمر�7
 ��لمثانة، �في 
�لعقم ��لتها$ �ألعصا$ �!شيا" !خرp ليست من شأني �لكنها 

من شأD �ألطبا". 

�أل7بعين �له  >�لَبْلَسم<، حر�7ته نحو  ُيسّمى  �لثاني   nلينبو�
�7ئحة كبريتية قوية، يفيد في �ألمر�z �لجلدية �لحاّ�
 ��لمزمنة 
 Dثالثو�لّريح<، حر�7ته سّت �< ُيسّمى  �لثالث  (!نو�n �ألكزيما). 
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منّشط مفيد لألعصا$. �كلها U�V �شعاn (�7�يو  �7جة، �هو 
!كتيفيتي)، يخر� منها �إلشعاn �لر��يومي مما ليس له مثيل -كما 

يقولوD- في ينابيع �لعالم.

من  ينبثق  بأنه  �لخبر�"  قا�  �أل��،  هذ�  >�لمقلى<  نبع 
�لمنقو£  �لحجر  بركة كبير
 من  ُ!قيمت عليه  عمق ٢٣٠٠ متر، 
�لجما�،   n7با منظر  في  !��7جها  على   Bلميا� تنحد7   hلمزخَر�
 p!خر�تمامًا  Dللنسا" مستو7تا Dكبيرتا Dقد !قيم لهذ� �لنبع بركتا�
 .Dخاصتا Dخريا! Dصغيرتا Dبركتا�فوقها !بنية ضخمة �للرجا�، 
�ُسحَبت مياهها �لى ��خل �لمغاني (�لفيّالU) فيستطيع �لمقيم فيها 
�الستحما` في !l �قت شا" ليًال !� نها�7ً. !ما >�لبلسم< فهو ينبع 
من !z7 منخفضة تحّف به بركة ��سعة �حد�ئق غّنا"، �فيه !7بع 
�لثالث  !ما   .Dصغيرتا Dبركتا�بنا" ضخم  برk لالستحما` عليها 
�لذl ُيسّمى >�لريح< فهو !متع �لينابيع �!لّذها، يستطيع �لمستحّم 
!D يبقى فيه ساعاU. �قد !قيمت على بَِركه �لو�سعة �لتي يمكن 
�لسباحة فيها مباDٍ كبير
 �جميلة، �في كّل ينبوn َحّماماU للرجا� 

�!خرp للنسا" �بينهما حجا$ ساتر.
�لوصف في حديثي في  �7ناها سنة ١٩٥٢ ��صفتها هذ� 
��Vعة �مشق (�كانت �ألحا�يث في �إل�Vعة !سبوعية). �لم يكن 
�ليها،  �لناd عليها �تسابقو�  فأقبل  قليل،  �ّال   dلنا� يعرفها من 

�بنو� فيها �شا��� ��7عو�، فذهب Vلك كله �لى >�سر�ئيل<!
*   *   *

!ّما �لذl !حيا هذ� �لمشر�n (ألD من �ألمانة !D نذكر صاحب 
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�لفضل بفضله) �غا
� جّناتها �
�فع بنيانها فهو 
جل 
	ها سنة 
باألشو�& ��لحّيا$ ��لوحو"(١)،  ١٩١٠ مقفر+ مهَملة مملو,+ 
فصنع فيها هذ� كله، صنعه �هو شيخ في عمر7 �لكنه شا5ّ في 
�سمه  @?كر   A@ �لحّق  �لرجل هو سليماA نصيف، من  قلبه. هذ� 
�قد ما$ (�@خو7 @مين نصيف صاحب جريد+ >مر	+ �لشرI<، من 
�لصحف �لتي صد
$ في مصر في �قت مبّكر). �قد عرP عليه 
�ليهوY مبالغ هائلة ليشتر�� منه مشر�V �لحمة فأبى، ففا�ضو7 على 
@A يأخذ�� �لما, �لذ_ يفيض عن �لحّماما$ لثالثين سنة بمئة @لف 

جنيه فلسطيني في تلك �أليا`، فأبى. 
*   *   *

 AYيخ �لمجيد �لقديم �?�$ �لمعا
هذ7 هي �لحمة ?�$ �لتا
�لجها$  @على  من   I مصدَّ hسالمي  �قف  هي  ��لتي  ��لمنافع، 
�لقضائية �@على �لهيئا$ �لسياسية في �لعالم، هذ7 �لتي @صبَحت 

�آلA في @يد_ �ليهوY، �سنسترYّها Ah شا, �هللا.
*   *   *

______________________
�لسابقة،  �لكتا5  طبعا$  في   Yتر لم  �لمقالة  	خر  hلى  �لفقر+  هذ7   (١)
�لتي صد
$ في �لجريد+ في حينها.  �لذكريا$  �قد تضمنتها حلقة 
فا
Yّها حيث كانت @`  فترYY$ هنيهة �@نا @فكر: هل سقطت سهو�ً 
فيها   Aثباتها ألh hلى  ثم ملت  �ألمر على حاله؟   VYَفأ ُحذفت عمد�ً 

فائد+ �عبر+ (مجاهد).
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-٧٠-
7حلة �لحجا� (١)
�لخر�� من �مشق

!حّدثكم �ليو` عن 7حلتنا �لى �لحجا�. تقولوD: �ما 7حلة 
�لى �لحجا�، �كل يو` يذهب من �مشق �ليه ناd �يعو� ناd؟ 

�هل كشفتم في هذB �لرحلة !ميركا؟
ال، �لكن �لذl لقيناB فيها من �لمتاعب ��لمصاعب �Dْ لم 
عنه.  يقّل  يكا�  ال  فإنه  �!صحابه  كولومبس  لقَيه  ما  على  يِز� 
�حسبكم !نه مّر �آلD على هذB �لرحلة خمسوD سنة كاملة (كانت 
!ما`  ماثلة  Vهني  من  متمّكنة  !حد�ثها  تز��  سنة ١٣٥٣هـ). �ال 

عيني.
!مضينا فيها على �لطريق من �مشق �لى مّكة ثمانية �خمسين 
يومًا، لم نُكن نمشي فيها على �لحرير �لم نتقلب في نعيم �لر�حة 
��ألنس ��ألماD، �لم نكن نسلك �لجاّ�
 �لتي يؤَمن فيها �لعثا7، 
 l7ال ند�لها �! نبصر   z7! نسير في ،l�لبو�� نعتسف  كّنا  بل 
 wنو�جه �لصخو7، نغر ،
�لى !ين ينتهي بنا vخرها، نطأ �لحجا7
في كثباD �لرمل �لناعم، فنخر� من سيا�7تنا �نربط �لحبا� بأكتافنا 
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�!عناقنا لُنخِر� �لسياU�7 �لغا7قة فيها. 

ضعنا !يامًا، بتنا ليالي ��لوحو£ قريبة مّنا، ��لعقا7$ كانت 
فكدنا  �لز��  معنا  قّل   ،z7ننا` على �أل تدّ$ من حولنا �نحن 
ُنشِرh على �لهالk، �فقدنا �لما" حتى ��V �جدناB ��لد�� �ألحمر 
بها،   Bصّفينا�سنا �a7 wلغتر) من فو�  l!) لعمائم� نزعنا   Bيملؤ

فشربنا ما قطر من �لما" �نفضنا �لد�� نفضًا.

�لدليل ما   Dبنا حيث تمشي �إلبل أل  Dنا يمشوaّال�!  Dكا�
��ّ -من قبل- سياU�7، بل كاD يد�ّ قو�فل �لجما�، فكاD يأتي 
 Bكما يصعد 
بنا �لى مثل �لد�7َ في �لصخر يريد !D تصعدB �لسيا7
�لجمل، فإ! �V�Dْ! k7 ليس للسيا7
 يد ترفعها كما يرفع يَدB �لبعيُر 
عا� يسلك بنا طريقًا غيرB، فنغر` بهذB �لعو�
 ثالثين !� !7بعين 

كيًال ضاعت هد�7ً.
Vقنا في هذB �لرحلة �لعذ�$ !لو�نًا �7!ينا �لموU عيانًا !حيانًا، 
!مضينا فيها شهرين في َنَصب �تعب، �في خوh �حذ7، �لكني 
��لطر�ئف  �ألخبا7  �من  ��لِعَبر  َكر  �لذِّ من   
بذخير منها  خرجت 
عليها  مضى   D�� منها   lعند ما  نفد  ما  عنها،  !تحّد�   ���! ال 
نصف قرD. �!قطع �ليو` �لطريق نفسه في ساعتين �!نا على �لمقعد 
�فر�شي  !مامي  يوضع  طعامي  >�لمكيَّفة<،   
�لطّيا7 في  �لمريح 
تحتي، �D نعست مسست ��7ً فصا7 �لمقعد فر�شًا، ال !تعب في 
�لرحلة �لكني ال !7بح منها شيئًا، ال !خر� منها بذكرp، !نساها 
�!نسى كل ما كاD فيها بعد يومين ألنها لم ُتِرني عجبًا �لم ُتثِر في 
نفسي عاطفة؛ ال !حس فيها 7هبة �ال خوفًا �ال تطلعًا �لى جديد. 
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.Uلذكريا��لكنا خسرنا �لمشاعر �ّفرنا �لجهد، ��7بحنا �لوقت 
*   *   *

قرU7 حين ُ�عيت �لى تلك �لرحلة �عزمت عليها !D !�ّ�نها 
�!ّال !كتفي -على عا�تي- بما تحمل �Vكرتي، فاتخذU �فتر�ً(١) 
ُنبِصر  ���يًا �ال  نقطع  نسلك طريقًا �ال  ��ئمًا، فال  !تأبطه  كنت 
جبًال �ّال كتبت �سمه �ِصَفته �طبيعة !7ضه، �ال نلقى قومًا !� نحّل 
!7ضهم �ّال سألت عن !نسابهم �!حو�لهم، ��صفت مساكنهم �ما 
لغاتهم �لهجاتهم،  ما سمعت من  عرفت من عا��تهم �حكيت 
 
�ال بتنا ليلة �ّال VكرU كيف حططنا �ألحما� �كيف نهضنا �لغد�َ
 lفتر�!شهد مشهد�ً �ّال سّجلت في  �منظر�ً ! p7! ال�لال7تحا�، 
!ثرB في نفسي �ما بعث فيها من Vكرp �ما ها� فيها من عاطفة 
�مألته بما يناسب �لمقا` من �لشعر (�كنت !حفظ �لكثير منه، �ال 
!���)، ��D سمعت من شعر �لبا�ية شيئًا كتبته َمشكوًال َمشر�حًا 
في  قيل  قد  �لشعر  هذ�   Dكا  D�� !فهمه،  لم  مّما  منه  �لكثير   Dأل
حا�ثة معر�فة كتبتها �عّرفت بها، على ضبط في �أل7قا` �تحرٍّ 
في جمع �ألخبا7 �توّثٍق من صدw �لر��l، على قد7 ما !ستطيع 

من �لتحّرl ��لتوّثق.
حتى ��V �نونا من �لمدينة �!�فى �لكتا$ على �لتما` �قا7َبت 
يعرفه)   Bحد�صاحبها (�هللا  hلم !عر يٌد   Uمتّد� �لغاية،  �لرحلة 
�لو  �ليو`،  �لى  قلبي  في   Bفقد لوعة  تز��  �ال  بالدفتر.  فذهَبت 
 Uلرياال��  ،z ُيعوَّ �لما�   Dأل علّي،   Dهو!  Dلكا مالي   Uفقد

______________________
(١) هذB �لفقر
 !كثرها من كتابي >نفحاU �لحر`<.
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��للير�U ��لد�الU�7 تختلف مقا�يرها عد��ً �لكن تتفق !فر��ها 
Vلك  !ما   .Bغير  lفتشتر منك  يضيع   nلمطبو� كالكتا$  شكًال، 

�لدفتر فمن !ين vتي بمثله؟
�!عّزl نفسي !حيانًا فأقو�: لعّله لم يكن كما �صفُته �لعّل 
 Uما  lلذ� �بنهما  في   Dيحصر� كالو�لَدين  عيني،  في  �ّينه   Bَفقد
�لدفتر قد   Dفإ فيه. �مهما يكن  لم تكن كلها  �لمز�يا كّلها �7بما 

ُفقد، �!سأ� �هللا ِعَوضه ثو�بًا.
لذلك �متنعت بعدها عن �لكتابة �ّال مقاالU بعثت بها خال� 
�لرحلة �لى >�لرسالة< فنشرها �لزياU، 7حمه �هللا �جز�B عني خير�ً، 
��لى >!لف با"< في �مشق فنشرها �ألستاV يوسف �لعيسى. �لم 
!�ّ�D �لذl كتبته عنها ��لذl !��عُته كتابي >من نفحاU �لحر`< 

�ّال بعد سنو�U طو��.
�ما !نشر هنا ما في �لكتا$، �ّال !D !ستشهد بفقر�U منه !� 
فأكتبها بأسلو$  �لقصة �عا�
 شي" مّما فيه،  !D يقتضي تسلسل 

vخر !� !لّخصها تلخيصًا.
*   *   *

�بعد، فما قصة هذB �لرحلة؟
 Uنشأ!�  
�لجزير �هللا  7حمه  �لعزيز  عبد  �لملك  �ّحد  لّما 
�لمملكة >معتَمدّية< في �مشق كاD !�� معتَمد هو �لشيخ ياسين 
ُ!َسر نجدية �ألصل  �نه كانت في �مشق  �لرّ��h. �قد قلت لكم 
ُتسّمى >�لعقيل<، �كاD !بناaها غالبًا !�ّال" للُحّجا� عندما يخر� 
موكب �لمحمل. ��لمسّنوD من !هل مّكة ��لمدينة يعرفوD >�لَمْحِمل 
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�لُمحَدثة �7بما   nلبد� �لشامي<، �هما من  �لمصرl< �>�لمحمل 
عدU �لى �لحديث عنهما.

�نه سّبب لي  ياسين 7حمه �هللا، حتى  �لشيخ   hكنت !عر�
لومًا شديد�ً من بعض مشايخي ألني خطبت في حفلة �لمعتمدية. 
 hعر� �لحقائق  �تبّيَنت  �ألمو7  �ضحت  تكن  لم  ألنها  لما�V؟ 
�لمسلموD ما هي �عو
 �لشيخ محمد بن عبد �لوها$، فكاD كل 

من �تصل بالمعتَمدية �ّهابيًا.
 Vألستا�  D� حتى  مخيفًا،  شيئًا  �لوهابية  تهمة  �كانت 
 Dكا تاجر  هند�سي  7جل  عن  حّدثني  �هللا)  (7حمه   l���لمو�
!حد  �بين  بينه  فكاD خصا`  �يعاملونه،   kهنا �لمسلمين  يعامل 
�لتجا7 �لمسلمين، فأعلن في �لمسجد !D فالنًا (!l �لهند�سي) 
�ّهابي، فقاطعوB حتى �ختّلت تجا7ته، �لم يخّلصه �ّال !D !7ضى 
�لتاجر �لمسلم فجا" �لمسجد فأعلن !نه تا$ من �لوهابية �7جع 
�لى بوVيته، فرجعو� �لى معاملته! �قد 7�يت هذB �لقصة في كتابي 

>محمد �بن عبد �لوها$< �لمطبوn سنة ١٣٨١هـ.
ياسين  �لشيخ  لها هو  !عّد   lلذ�� �لرحلة   Bلى هذ� �لد�عي 
�لر��h، بعد !D ترk �لمعتمدية ��ضع �لملك عبد �لعزيز 7حمه 
�ظيفة  �لى  هو  �نقله  فيها،  مكانه  عيد�ً  �لشيخ  �ألكبر   Bخا! �هللا 
�مشق  يربط   U�7للسيا طريق  فتح  فهو  منها  �لقصد  !ّما   .pخر!

بمّكة، �كاD يومئذ حلمًا من �ألحال`.
7حمه �هللا، كم قابل 7جاًال �كم !قا` من ُحَجج �كم تعب 
من  خمس   nقنا�  nستطا� حتى  �7حته  �من  �قته  من  بذ�  �كم 
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شركاU �لسياU�7 بالقيا` بهذB �لرحلة، شركاU صغير
 فقير
 ال 
!� ثالثين سيا7
. �!عّد��  !كثر من عشرين  !قو�ها �!غناها  يملك 
لهذB �لرحلة !7بع سياU�7 من طر�� بويك ���حد
 نا£، �حملو� 
معهم ما   �ستطاعو� من صفائح �لبنزين، �!خذ�� معهم !حسن خبير 
(ميكانيكي)، �هو 7جل يستطيع !D يفّك �لسيا7
 قطعة قطعة ثم 

يعيدها.
كانت سيا�7تنا !�� سياU�7 تطأ هذB �لصحر�" من يو` خلق 
�يد  بن  �لعزيز  عبد  �لشيخ   
�ّال سيا7 �للهّم  �لصحر�"،   B7بي هذ
�لذl كاD يومئذ (!l سنة ١٣٥٣هـ) مفّتش �لحد��، ثم صا7 سفير 
�لمملكة في �مشق �شّرفني بصد�قته، �قبله �لسفير 7شيد باشا. فقد 

قطع �لشيخ عبد �لعزيز بالسيا7
 ما بين �لُقَرّياU ��مشق.
*   *   *

كانت تلك �لرحلة مثًال ُمفَر��ً في >با$ �لتنظيم<، فيها نو��7 
لوال !نها ��قعة �!نني كنت !حد !بطالها لما صّدقتها. كاD طريقنا 
�أل7�نية  �لمملكة   Dآل�  U7صا (�لتي   D�7أل� شرقي   
�ما7 على 
يريد  من  على   Dفكا �مشق،  في  ممّثل  لها  يكن  �لم  �لهاشمية) 
�خولها !D يطلب �إلDV من �لقنصل �لبريطاني. !نا �لعربي �لمسلم 
�7! D�U �خو� !z7 �ألمير عبد �هللا �لعربي �لهاشمي �لمسلم، 
 Bفأبا DVطلبنا �إل�غير �لمسلم! �غير �لعربي  lمن �إلنكليز DVستأ!
فتحوها  �لذين  !بيه �َجّدB هم   z7!� 7ضه! z7أل� Dعلينا، كأ
بسيوفهم �هم �لذين نشر�� فيها �لنو7 �لذl هبط من حر�" عليهم، 

�كأD جبل حر�" بجنب لندD ال بجو�7 مّكة!
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فما�� نصنع؟ جا�نا من يقو� لنا �نه يعر طريقًا ينقلنا من 
سو(يا �لى �لحجا0 من غير -' نمّر على �أل()'، �صّدقنا"، �لم 
يخطر على با� ��حد مّنا (�ال -نا، �لذ: كا' يحمل يومئذ ليسانس 
((١) ليرB -ْ' ليس بين سو(يا  �لحقوJ) -' ُيلقي نظرF على �لمصوَّ

��لحجا0 حد�) مشتركة �-نه ال بد من �لمر�( باأل()'!
 Bنر  '- في  هو�نا  �كا'  �ُيِصّم.  ُيعمي   Bلهو�  '� يقولو' 
�هللا  �لر�ضة �نز�( (سو�  �لكعبة �نشرW من 0مزV، �نقوV في 
‘، كأ' هو�نا هذ� قد -عمانا فلم نَر �لحقيقة �لماثلة -مامنا. �ني 
أل�كر �لك �آل' فأضحك من نفسي، من جهلي �جهل من كا' 

معي.
�' �لرسو� ‘ -مَرنا ��� كّنا ثالثة -' نؤّمر علينا ��حد�ً مّنا، 
�نحن هنا ثالثو' ال ثالثة، �لم نتخذ لنا -مير�ً، �كّنا كعا)تنا )�ئمًا: 
كّنا جميعًا -مر��! كرg�f �لثوV، هل نسيتم قصة (g�f �لثوV؟ 
 Vلتنظيم، -قصد عد� Wفكانت (حلتنا -كما قلت- مثًال ُمفَر)�ً في با

�لتنظيم، -: -نها �لمَثل �لكامل للفوضى.
حتى  �ألمر  �هللا  (حمه  ياسين  �لشيخ  علّي   kعر  '� ما 
يوV خمس  -توّجه كل  -ني   m)تفكير. تصّو ��فقت، ��فقت بال 
��لرما�  ��لجبا�  �لبعا)  �آلما)  �بينها  �بيني  �لكعبة،  �لى   mمّر�
��لمسافاm �لطو��، فأحّن �ليها �يهفو قلبي -على �لبعد- �ليها، 
فهل -ستطيع، �قد ُعرk علّي �لوصو� �ليها ��لطو� بها ��لتعّلق 

بأستا(ها، -' -قو�: ال؟
______________________

(١) -: �لخريطة (مجاهد).
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لم !فّكر !ني موظف مرتبط بوظيفة عيشي �عيش !هلي منها، 
�لرحلة   D!� تركهم،  يَسعني  ال  عنهم  مسؤ��  !نا   
�خو لي   D!�
تحتا� �لى ما� �!نا 7جل ال ما� لي، �!ّنى؟ �ما �7ثت من !حد 

شيئًا، ��7تبي ست �ثالثوD لير
 في �لشهر؟
ما فّكرU بشي" من هذ� لِما غلبني من �لشوw �لى هاتيك 
�لمعاهد، �لى �ألz7 �لتي �ستقبَلت vخر 7ساالU �لسما"، �لى 
�لبلد �لذl ُ�لد فيه 7سو� �هللا ‘ �حبيب كل مسلم، ��لبلد �آلخر 
 Dكل مكا D! B7�يحّس َمن يز lلذ��فيه،  Uما�عا£ فيه  lلذ�
فيه �كل جبل �كل حائط (!l بستاD) يحّدثه حديث �لمصطفى 

�لحبيب �يتلو سيرته.
�D �لذl يحّب �نسانًا حبًا !7ضيًا جسديًا يأنس بزيا7
 �لد�7 
 Bُيخبر�به  Bيحّب ما يذّكر�لتي عا£ فيها، � 
�لتي ُ�لد فيها ��لبلد
�لحب  هو  مسلم  كل  قلب  في  �لمصطفى  �حب  فكيف   ،Bخبر
 D�شؤ من  ألنه  �لباقي،  �لسما"  بوحي  يتصل  ألنه   ،l�لسما�

�آلخر
 �لباقية ال �لدنيا �لفانية؟
�شي" vخر جعلني !ساn7 �لى �لمو�فقة ��D لم يكن كاأل��، 
�لهو�"،  !منّية من �ألماني، كالمًا يذهب في  !�7ها  !ني كنت  هو 
كتصريحاتنا كلها ��حتجاجاتنا �خطبنا �صياحنا في مظاهر�تنا، 
�كنت موقنًا !نها لن تكوD 7حلة �لن يذهب في هذB �لرحلة !حد. 
ياسين يقو� �هو مستبشر فرحًا: "هيا �ستعّد  �لشيخ  فلما جا"ني 
فقد تقّر7 �لسفر" ُسقط في يدl �لم !�7ِ ما�V !فعل! �قعت بين 
 nضيا D! Uجد�لوظيفة. ثم � nضيا �لوعد !� hمشكلتين: �خال
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 hَسَلفّي ال يعر lمع َمن؟ مع َنجد� ،hلوظيفة !سهل من �إلخال�
من كلمة >نعم< �ّال !نها �عد ُمبَر` ال يحّله �ّال �لموU، فقلت له: 

!نا حاضر.
�لجو��   U�عد!� بالسفر،   
�لو��7 لي  فسمَحت  �هللا  �يّسر 
 
�كاD !مر �ستخر�جه سهًال، �ُحّد� موعد �لمسير، �كاD بعد عشر
!يا`. هل تد7�D لما�V !ّجلوB عشر
 !يا`؟ كاV Dلك لسبب ال يخطر 
 
لكم على با�؛ هو !D تطو� لحاهم ليذهبو� �لى مّكة بلحى ُمعفا
ال بذقوD محلوقة، ألنهم سمعو� !D هيئة �ألمر بالمعر�h ��لنهي 
عن �لمنَكر تمسك من كاD حليق �لوجه! لهذ� !عفوها، !� !عفاها 
 D! كثرهم. ال �ّتباعًا لسّنة 7سو� �هللا فقط، بل ألنهم سمعو� !يضًا!

�لرجل هناk بلحيته، فمن كاD !طو�َ لحية كاD !على قد�7ً!

�لتي  باللحى  7Vَعًا  فضاقو�  يكن سفر،  �لم  �لموعد  �جا" 
بها  �ضّنو�   dلنا� بها  يو�جهو�   D! ��ستحيو�  �هللا،  لغير  7ّبوها 
�ألهل  �جا"نا  جديد،  موعد   Dكا� 7ّبوها.  بعدما  يحلقوها   D!
��إلخو�D موّ�عين، �!عد�نا �لحقائب �قلنا: �لرحيل غد�ً، �لكن 
جا" �لغد �لم نرحل. �تكرU7 �لقّصة سّت مّر�U حتى مللنا �مّل 
�لموّ�عوD، �قّل �هتمامنا بالرحلة ��هتما` �خو�ننا �!هلينا بنا، ثم 
جاa�� فقالو�: هذB �لحاسمة، �لسفر بعد غد فهاتو� ثقلكم. �!خذ�� 
 D! هبنا نبيت في بيوتنا علىV� ،(��7لكا�) $!في �لمر Bلثقل فبّيتو�

نو�في �لمر!$ �لفجر.

 Dكا� �لشمس،  طلعت  حتى  ننتظر  �جعلنا  �لفجر  صّلينا 
�لضحى، �!DVّ �لظهر، �كاD �لعصر، �هممنا باالنصر�h �لكن 
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فيها  كتبو�   
كبير لوحة  في صد7ها  �عّلقو�   ،Uحضر U�7لسيا�
 Dلطريق كا� D! مع .>lطريق �لحّج �لبر hالكتشا l7لوفد �لسو�<
 
قّو �لُحّجا� كل سنة �معها  قافلة  فيه  معر�فًا �مسلوكًا، تمشي 
�من  �ألعر�$  من  Vلك  مع  تنجو  تكن  �لم  لتحميها،  عسكرية 
ما� من  �فيها   >
>�لصّر معها  �لقّو
 تحمل  �لطرw. �كانت   nُقّطا
n على �ألعر�$ �ُقّطاn �لطرw. �كانت �لد�لة �لعثمانية  �لد�لة ُيو�َّ
قد !قامت على �لطريق سلسلة من �لقالn لتضمن سالمة سالكيه، 
لحمايتها.   
�لكبير  >Dلميد��< !سر  من   
!سر قلعة  بكل  ��ّكلت 

كذلك كاD طريق �لحّج، فرحم �هللا عبد �لعزيز.
*   *   *

!فاw7 !هلي  بالسفر. �فّكرU كيف  !يقنت  �للحظة   Bفي هذ
فقَدU كّل  �لصحر�" في 7حلة   Bبنفسي في هذ �موطني �!طّو� 
!سبا$ �لسالمة، فال خّطة لها نتبعها، �ال قّو
 معها تحميها، �ال 
 ،Uمن �لذكريا Uستفاقت في نفسي مئا��مير لها يحكم !مرها. !
فأبصرU في كّل بقعة من �مشق �لتي !فا7قها قطعة من حياتي، 
�في كّل طريق �في كّل مسجد �كّل بستاD �كل مئذنة تبد� لي 
بذ�7َعيه  يحيطه  كله  هذ�  يعانق   lلذ�  Dقاسيو �في  �لبعد،  على 

�لحانيتين.
�ّال في قلو$ !صدقائه ��جوB !صحابه،  �لمر"   
�هل حيا
�جو�نب ��B7 �مشاهد بلدB؟ من !جل Vلك �قترD �لموU بالخر�� 
من �لديا7، �من !جل Vلك كانت �لهجر
 هللا جها��ً في سبيل �هللا. 
 wمن !بو� Uمئا Uألفكا7، ما نّبهني �ّال !صو�� Bستغرقت في هذ��
�لسيا !U�7���V نحن قد سرنا �سا7 خلفنا �لموّ�عوD، في قطا7 
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طويل بلغ ��له >بّوبة هللا<(١) في �خر >لميد�< جنوبي لبلد ��خر� 
ال يز7 في >با6 لجابية<، حتى لقد ظننت �نها لم تبَق في %مشق 
سياEF لم تمِش معنا. �كا� مشهد ظّل يذكر� �يحّد= به من كا� 

��F سنين ��عومًا.
 Jلنا�قف لموكب ظاهر %مشق حو7 قبة لعسالي �قد مأل 
لخطباU يخطبو�، �قمت �نا �شكرهم  Vحبها، �قاF لساحة على
باسم لوفد ���ّ%عهم ��شرY مقاصد لرحلة. �كانت لشمس قد 
جنحت \لى لمغيب فز% شحوبها لموكب Fهبة �جالًال، ��قبل 
كّل من لموّ%عين على _�يه يوّ%عهم، فلم تكن تر^ \ّال لعنا[ 

لتقبيل �لدمو` لتي تسيل.�
�Fّقت نفسي Fِّقة شديدE. �حين ترّ[ لنفس �يحضر لقلب 
ينطلق للسا� بما ال عهد لصاحبه به، ��لقيت على لناJ كلمة 
لو ُسئلت ما_ قلت فيها لما %Fيت، ألني لم ُ�لِق كالمًا �%بيًا من 

للسا� بل قوًال �Fحانيًا من �عما[ لجنا�. gطر
هللا،  بنعمة  تحّدثًا  سأ_كرها   jمّر  هذ مثل  لي  �قع  �قد 
لوحدE مع مصر)  Vيا�) جتمع علماU سوFيا كلها �قابلو Vمنها: يو
نقطع  Vعنهم. �يو Vلكالكما7 لدين حسين، �شّرفوني فكّلفوني 

______________________
�يضًا >با6 مصر<.  لموضع   >باْبطَاهللا<، �ُيسّمى هذ لعامة  يلفظها   (١)
تسمية  هي  بل  حقيقة،  %مشق   6�بو من  با6  لمكا�  في  �ليس 
لمرUُ %مشَق  ]Fمن حيث يفا �مجاsية للنهاية لجنوبية لحي لميد
من لجنو6 (�� هكذ كا�)، �ُسّمي كذلك تيّمنًا بسفر لُحّجاt من 

لموضع \لى لحج (مجاهد). هذ



٣٨

�لغيث (!يا` �لوحد
 !يضًا) سنين متعاقبة، فدعوU �لى �حيا" سّنة 
�الستسقا"، �كانت معطَّلة في �لشا` من �من قديم، فتكّلم �لسيد 
لم  بكال`  !نا  تكلمت  ثم  �لنبيل،  �لصالح  �لرجل  �لكتاني  مكي 
!حفظه، لكن 7!يت من !ثرB �!ثر ما قا� �لسيد !D �لعيوD فاضت 
مركز  �كاD حولنا  بالدعا"،  �هللا  �لى  توّجَهت  ��لقلو$   nبالدمو
بناU سافر�U كّن قبل �لصال
 �قبل �لخطب  فيه  �لمدني   nللدفا
�لباكين  مع  يبكين  فأبصرتهن   ،Uلمتحجبا� نسائنا  مع  نقا£  في 
بكرمه   ،B�بعبا �هللا  �لد�عين. �لطف  للدعا" مع   lأليد�  D�يمد�
 Uمتأل� حتى  يومين،   �! يو`  بعد  �ألمطا7  فهطَلت  بُخطَبنا،  ال 
�لعيو D�7ُ�l �لناd ��لحيو�D �!مرعت �ألz7، �كاD فضل �هللا 

عظيمًا(١).
يو`  فتكلمت عن  لقد نسيت موضوعي   ،
�لسا� !يها  عفو�ً 
�الستسقا". �ما !كثر �أليا` �لتي 7جعنا فيها �لى �هللا �7Vعًا فرجع 
�لينا خيُرB باعًا، �ما !كثر ما نسينا بعد Vلك ��بتعدنا! �للهّم ُ�ّلنا 

عليك �!عدنا �ليك �ال تحرمنا فضلك.
�!DVّ مؤDVّ ندlّ �لصوU فرّ�َ�U �ألقطا7 �أل7بعة !�Vنه، ثم 
�صطّف �لقو` كلهم لصال
 �لمغر$، حتى ��V ُقِضَيت �لصال
 مشينا 
على بركة �هللا، نخوz ظال` �لليل في طريق طويل مجهو�، �قد 

سّلمنا !مو7نا هللا.
*   *   *

______________________
(١) سيأتي خبر لقا" �لعلما" مع كما� �لدين حسين في �لحلقة ١٥٤ �خبر 

صال
 �الستسقا" في �لحلقة ١٥٧ ��لتي بعدها (مجاهد).
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-٧١-
7حلة �لحجا� (٢)

في متاهاU �لصحر�"

قرية  �!مامها  �مشق.  ظاهر  �لعسالي<  >قّبة  عند  تركتكم 
>�لقد`< �لتي �عم !هلها !D على صخر
 فيها !ثر قد` �لرسو� ‘ 
لّما ��7ها، مع !نه لم يُز7ها �لم يتجا�� في سفرB �لى �لشا` مدينة 

ُبصرp، �ما �عموB ما له !صل.

�لمعر�h، �كّنا  �لطريق  (!7ِVَْعاU) على  َ�7ْعا  �لى  �سرنا 
سكوتًا ال نتحد� ألD كل ��حد مّنا كاD في حديث مع نفسه، 
مع حياته �لتي خّلفها �B"�7 �فيها كل عزيز عليه حبيب �ليه، �مع 
ُيقِد` عليه: �هو �قتحا` �لصحر�" �لتي   lلذ� hلمجهو� �لَمخو�
 Dخلها !يخر� منها !` يكو�ما  �V� l7ال يد�عنها شيئًا،  hال يعر
vخر �لعهد به فيها؟ كّنا نشعر بمثل ما يشعر به >�لمكتشفوD< �لذين 
�لقطب ��7"   Dمكا �! �فريقيا  !�غا�  �لنيل في  منابع   D�ير مشو� 

ثلو� !السكا.
�بلغنا �7عا. ��7عا �ليو` مدينة، لكنها كانت -من قبل- قرية 
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من قرp حوD�7، فلما ُمّد �لخّط �لحجا�l (سنة مولدl) جعلو� 
محّطاته بعيد
 !حيانًا عن �لُقرp ليكوD مستقيمًا فال يتعّر� ليصل 
لكنها  ُمحَدثة،   
ُبَليد �لمحّطة  فنشأU حو�  منها،  قرية  كل  �لى 
 wسو� �لحكومة   7�� فيها   Dكا� �لتخطيط،  حسنة  �لبنا"   
جديد
�لتجا7. بلغناها بعد �لعشا" فوقفنا فيها 7يثما حّيينا َمن جا" للسال` 
�!عيانها)  �جوهها  (�هم   pُبصر في  �لمقد��  بآ�  �هتفنا  علينا، 

.pتوجهنا �لى بصر�منا �نخبرهم بقد

لّما كّنا نتعلم في �لمد7سة �البتد�ئية على عهد �لترk كانو� 
يسّمونها >بصرp �ْسكي �لشا`<، !l �لشا` �لقديمة، ألنها كانت 
ما  �آلثا7  من  فيها  يز��  �ال  مدنها،  �!كبَر  �لشا`   
حاضر يومًا 
!كمل  �لر�ماني، �هو  �لمد�7ّ  بما كانت عليه؛ من Vلك  يشهد 
ليس  �يطاليا.  مثله �ال في   pتر �لباقية، ال  �لر�مانية   Uلمد7ّجا�
مد7ّجًا فقط كالذl في َعّماD، بل �D فيه ��7" �لمسر� !بنية ضخمة 
 
لها ��جهاU قائمة على !عمد
 �لها شرفاU، كلها من �لحجا7

�لكبير
 �لمصقولة.

��لمدD كالناd ُتوَلد �تموU، �تشّب �تشيخ، �تعّز �تذ�ّ. 
نا�َعتها  !�7با،  عاصمة  يومًا  كانت  (�سالمبو�)  �سطنبو�   Bهذ
�لقيا�
 قرية في �ألناضو� هي !نقر
، �لتي مّر بها �مرa �لقيس �قا� 
 >
فيها: >7ُّ$ جفنة مثعنجر
، �طعنة مسنحفر
، تبقى غد�ً في !نقر
 Bهذ�كرها !بو تّما` في بائيته �لتي لم يُقل !عظم منها �لمتنبي. V�
بل   ،Dبو ُتدعى   
كبير قرية   
�لصد�7َ منها   Uلعظيمة !خذ� برلين 

ضاحية منها هي با�كو�نبر� (�معناها حما` �لجبل �لجميل).
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�كذلك صنع �لزماD ببصرp ��لجابية �ممفيس �لتي Vهبت 
 U7لمد�ئن صا�� ،(فسطاطه l!) بن �لعا� �بقيت خيمة عمر�
 Dفكا ،Dسم سلما� ��كرV� pسم كسر� dبك<. نسي �لنا Dسلما<

!Dلك �إليو�V من Dبقى على �لزما! Bقبر
��ألها�يج  ��لمشاعل  باألضو�"   pبصر !هُل  �ستقبَلنا 
 Uصولنا كأنها ليلة �لعيد، خَلت فيها �لبيو�كانت ليلة �ألغا7يد. ��
�سالت بأهلها �لطرw، �نزلنا على قو` ِكر�` !7�نا من !لو�D �لرعاية 
فأصر7نا على  �لمبيت  �!�7��نا على   ،Dللسا�  Bما عجز عن شكر
�لى  بنا مسلكًا يوصلنا  �لسفر، �طلبنا �ليًال عا7فًا باألz7 يسلك 
>�لُقَرّياU< في !z7 عبد �لعزيز ��D! D نمّر على �أل�w7 �لتي يسيطر 

عليها >!بو حنيك<.
من  ��هية   ،lإلنكليز� باشا  غلو$  هو  هذ�  حنيك  �!بو 
�لد��هي، ��لعر$ يعّبر�D بصيغة �لتصغير عن �لتعظيم ��لتكبير، 
�لعرَ$  �7فق  �ألنامُل<(١).  منها  َتْصَفرُّ  >ُ�َ�يِهيٌة  مثله:  فيقولوD في 
طعامهم  في  عا��تهم  على   pجر� با�يتهم  في  معهم  �عا£ 
�منامهم، �عرh لهجاU قبائلهم �صا7 يكّلمهم بلهجاتهم. �!نا 
!حسب !نه كاD صا�قًا في حّب �لعر$، !عني عا��تهم �لغاتهم 
ال !عني !نه ُيْؤثر مصالحهم على مصالح !مته. �يؤّكد هذ� حديث 
 Bلد�َسّمى  !جر�B معه من قريب، �لقد  >�لمجّلة<  لمند�$ من 
�لتي  �لعر$  لندD بذكرياU حياته مع  باسم عربي �مأل ��B7 في 

يبد� !نه ال ينساها �ال يز�� يأنس بذكر�ها.
______________________

ر
 ُيسّمى  (١) من Vلك ما ُيالَحظ هنا في �لمملكة من كثر
 �ألسما" �لمصغَّ
بها كبا7 �لرجا�.
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جاa�نا برجل �سمه >�لحاّ� نمر< قالو� �نه يعرh �لبا�ية كما 
يمّر  ال   Uلُقَرّيا� �لى  طريقًا  بنا  يسلك  ��نه   ،B7�� يعرh صحن 
 B�يقو  Dكا  lلذ� �لجيش  مخافر  من  يدنو  �ال   w7أل�� على  به 
!بو حنيك. �َضِمنوB لنا فوثقنا به، �سّلمناB 7قابنا �مشينا مع �لحاّ� 
نمر، �لذl تبّين لنا بعد قليل !D !�لى به !D ُيدعى >�لحا� غر�$< 

على قاعد
: >قْد َضلَّ َمن كانِت �لِغرباDُ تهديِه<!
 wثمة طر  Dكا يتبع طريقًا مرسومًا، �ما  بنا جنوبًا ال  سا7 
مرسومة نتبعها. �كاD مسيرنا في vخر �لهزيع �أل�� من �لليل، فما 
مضى �ّال قليل حتى !بصرنا !نفسنا �سط بلد
 !ثرية بها بنياD كثير 
�فيها !�ّقة �طرقاU، �فيها بر� عاٍ� قديم، لكنها مهجو7
 كما 
يظهر منذ قر�D ليس فيها �ّيا7 �ال نافخ نا7، �سمها >!` �لجما�<. 
لم !�7ِ ما تا7يخها، �!نا !عجب كيف مّرU هذB �لمّد
 كلها �!نا 
لم !عرh �لى �آلD ما خبرها، �!ظّن (�لست مؤكد�ً) !ني سمعت 
�لشيخ حمد �لجاسر يذكرها مّر
 في �إل�Vعة، فأ7جو منه �مّمن 
له علم بها !D يتفّضل علّي �يبعث به �لّي، !� يكتبه �ينشرB لينتفع 

.Bعرفو� خبر �V� به dلنا�
�طلبنا �لدليل، فإ�V هو مريض قد غَثت نفسه �غلبه �لقي"، 
 Dلعاجل، كما كا� hمعنا كّل ما يحتا� �ليه �إلسعا Dكا� .Bفأسعفنا
معنا من �لطعا` �من �لشر�$ �من �أل���U ��آلالU ما ال ُيستغنى 
بنزين  صفيحة  مئتي  معنا  حملنا  كما  �لرحلة،   Bهذ مثل  في  عنه 
 hكّنا نعر �لعر�w �ال  �ّال في  �لنفط  ينبع  لم يكن  مختومة، ألنه 

.Uعلى �لطرقا �لوقو� Uمحّطا
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قبل،  من   
سيا7 يركب  لم  بأنه  فاعتذ7   ،Bسألنا لّما صحا 
هذ�  في   hيعر ال  !نه  �تبّين  معدته.  ��نقلَبت  7!سه   7�� فلذلك 
�لمكاD طريقًا نسلكه، �طلب !D نرسله �حدB في سيا7
 ليكشف 
بها �لطريق �ننتظر نحن عو�ته هنا. �غا$ �طا� غيابه، �كانت 
 D! �لعر�" ال غطا" �ال �طا"، �ال نستطيع  با7�
 �نحن في  ليلة 
ننا`، �!ين �كيف ينا` من يريد �لمنا`؟ حتى طلع �لنها7 فإ�V هو 
قريب مّنا، فسألناB لما�V لم يرجع �لينا، فكاD جو�به !نه كاD ينتظر 

!D نلحق نحن به!
 �Vلكن ما� ،
�تضح لنا �آلD !ننا ُخدعنا به �!نه قليل �لخبر
نصنع؟ �D كاD قليل �لخبر
 بالمسالك فنحن ال خبر
 لنا بها !بد�ً، 
 Bفرجونا .Bلنأتي بغير �نعو D! ال يمكن�لقليل خير من �لصفر، ��
 Bخّوفنا�  Bعدنا��  Bطعمنا!� عليه،  �قسونا   Bشتمنا� به،  �7فقنا 
�لثقة  �من   wبالطر �لمعرفة  من  فقد  ما  �ستعا�  فكأنه   ،Bنا�هد�
فيها  �!نه مشى  شبر�ً  !نه يخبر هذB �ألz7 شبر�ً  بنفسه، �!قسم 
بعد� شعر 7!سه. فاطمأنّنا قليًال �سرنا معه، �كانت �لشمس قد 

بزغت ��نقضت !�� ليلة من ليالي �لرحلة.
مشي بنا في جبل �عر فيه !حجا7 �فيه ُحَفر، �مضت ساعة 
!سئلة   Bسعو�!� �لقو`  به  فثا7   ،
�عو7 �ّال  يز���  ال  �هو  كاملة 
�َفقد   
بال�  �!  wحسن !خال�ما صبر�ً � يحتمل:  �شتائم، �هو 
 Bهذ نقطع   D! �ّال   Uلقرّيا� �بين  بيننا  ليس  !نه  �ّ�عى  ثم  ِحّس، 
�لوعر
. فصّدقه ناd مّنا �مالو� �لى 7!يه �!علن vخر�D: حسبنا ما 
جّربنا. �صرنا -كما يقو� �لمثل �لشامي �لعاّمي- مثل !هل �لحّما` 
�لجد�  فكثر  �ليه  نرجع  !مير  لنا  يكن  �لم  �لما"!  عنه  �نقطع   �V�
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��لصيا�، ثم قا� �لذين غلبو� ��نتصر��: ال  بد من �لعو�
. فعدنا 
ننز� من �لجبل �لذl صعدناB بداللة >�لحاّ� غر�$<.

��لدليل صامت،  فيها،  فسرنا   
معّبد  
فوجدنا جا� �نزلنا 
 Uال يبد! هو !حد�ً بالكال`. سرنا !7بع ساعا�لم يُعد يسأله !حد 
��لجا�
 ال تنتهي �ال توصلنا �لى شي"، ثم �جدنا مركز�ً عسكريًا 
فيه ضابط �نكليزl فسألناB: �لى !ين تمشي هذB �لجا�
؟ قا�: �لى 

!wلعر��
حملنا  �ال  خريطة  معنا  نصحب  لم  !ننا  �همالنا  من  �بلغ 
�لدليل  على  �ثبو�  هنالك   .Uلجها� على  بها  نستد�ّ  ُبوْصلة(١) 
ثم  عجيبًا.  صبر�ً  صابر�ً  ساكتًا  يتحّمل  �هو  �يضربونه،  يسّبونه 
تركوB �7كن كلٌّ مّنا �لى �جتها�B، فقا� قائل من �لسّو�قين: �D هنا 
حّر
 فيها طريق يصل �لى �لقرياU، �قد جزته �!نا !عرفه. قالو�: 

هلّم بنا �ليه. قا�: �لحقوني.

��سعة  �!عجبها،  �لِحر�7  !�سع  من   
َحّر �لى  بنا  ��صل 
لّماعة  سو��"   
بحجا7 مفر�شة   z7أل� ملتوية  �لجو�نب   
ممتّد
كأنما قد ُصّب عليها �لزيت، !كثرها حاّ� �ألطر�h كالسكاكين، 
فلما بلغنا �سطها 7!ينا بقايا طريق كاD يومًا معّبد�ً �لكنه تخّر$ 
�غّطته �لحجا7
، فكّنا ننز� من �لسيا7
 فنزيح �ألحجا7 من طريقها 
لتمشي، �كّنا ��V بلغنا هضبة ال تقوp �لسيا7
 على صعو�ها 7بطنا 
�لسيا7
 بالحبا� �جر7ناها من !مامها ��فعها ناd مّنا من خلفها. 
تسعين  �لطريق  هذ�  في  قطعنا  �قد  �لغر�$،  �لى  Vلك  ��ستمّر 

______________________
(١) �لكلمة طليانية، �قد ثبت !D �لعر$ عرفو� �لبوصلة ��ستدّلو� بها.
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كيًال، فلما خرجنا منها �جدنا !ننا !ما` >�ألw7َ�ْ< �لذl هربنا منه، 
���V بنا قد �قعنا فيه.

*   *   *
من �لمشاهد ما يبقى محفو�7ً في �Vكر
 �إلنساD حتى كأنه 
�!مامنا عن  منحَد7  في  ننز�  كّنا  �لمشهد.  هذ�  منها  !مامه،   Bير�
ُبعد مركز >�ألw7َ�ْ< يلو� �لعلم فوقه �يقف �لجند حوله �تحّف 
�لسياU�7 �لعسكرية به، فخشينا !D يكونو� قد 7!�نا فتضيع جهو�نا 
كلها �يذهب تعبنا عبثًا، �كاD عن شمائلنا !�غا� �عر
 فيها نبت 
�هو  �لناعم،  �لرمل  من  !7ضها   ،kشو�!  �V �لصحر�"  نبت  من 
�لعدّ� �ألكبر للسياU�7 ألD ���ليبها تغو� فيه فال ُتستخر� منه 
�ّال ببالغ �لمشّقة، �لكْن ليس !مامنا �ّال �خولها. فدخلناها تقو` 
بنا �لسيا7
 �تقعد �تميل �تستقيم، �كانت مثَقلة بأحمالها، فيها 
 l!) �مئتا صفيحة  �لتبديل،  ��لز�� �قطع  �لحقائب  7ُّكابها   wفو

تنكة) بنزين.

�7حَمنا �هللا فوصلنا �لى قاnٍ مستٍو �قفنا فيه �تهّيأنا للمبيت. 
��لقاn في ُعرh �لبد� مستنَقع ما" !� غدير جّف فكاD بقعة مستوية 
كأنها �لكّف، !7ضها من �لطين �لمتماسك فيه شقوw. �كاD خاليًا 
موحشًا، فلما ُنِصب فيه �لسر��w (�هو خيمة كبير
) �ُ!شعلت فيه 
مصابيح �لغا� (�ألتيريك)، �!ُ�قدU !مامه �لنا7 �ُمّدU فيه �لُبُسط، 
 Uمعسَكر من معسَكر� �! 
7!يت �لقاn قد �ستحا� �لى قرية صغير
 
�لكشافة. �كّنا قد !حضرنا معنا �7ّ��ً (�7�يو) �ّصلوB بكهربا" �لسيا7
فانطلق يصد� باألغاني، �لم تكن هذB �لر��ّ� �لصغير
 �لتي توضع 

.
في �لجيب �تعمل على �ألحجاl! ،7 �لبطا7ياU �لصغير
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�كانت هذB ليلتنا �لثانية، �لكن لم تكن كاأل�لى بل كانت 
 p!كلنا من حلو�شبعنا، �نضج �لطعا` فتعّشينا  ،
ليلة ُ!نس �مسّر
نقلها  �لتي  �لتي حملناها معنا، �سمعنا من موسيقى مصر  �لشا` 
�لشيح  بين  هنا  كلثو`   `!� �لوها$  عبد  معنا  �لينا، �جدنا  �لر�ّ� 

��لقيصو`!
�ما كاD معي �ّال >�حر�`< ��سع كّنا نستعمله في �مشق في 
 
�D بسطته غّطى عشر ناعم 7قيق  �لخالص   hلصو� �لشتا"، من 
!شخا� نيا` ��D شئت �يا�
 في �لدh" طويته، فكاD هو فر�شي 
�كاD لحافي. �بسط كل مّنا ما حمل معه، �نمنا نومة كانت بعد 
Vلك �لتعب !لّذ نومة نمتها في حياتي. �!نا في �لعا�
 !ستدعي �لنو` 
طويًال �هو يتدّلل علّي، �لكني ما �ضعت خدl تلك �لليلة على 
�لمخّد
 حتى غرقت في �لمنا`. �لو كنت في غرفتي في بيتي لما 
 D! قبل  �لصحر�"  نو` تسع ساعاU، �لكني صحوU في  كفاني 
ُيِطّل �لفجر من �ألفق �لشرقي نشيطًا قويًا، فر!يت �لفجر عيانًا �ما 
 $Vفي �لكتب. 7!يت �لفجر �لكا �! nعرفته من قبل �ّال على �لسما
 w�لفجر �لصا��نا$ �لبقر، Vفيه �لنو7 خيوطًا متفرقة كأ Dيكو lلذ�
�لذl يطلع معترضًا يمأل �ألفق، كما عرفت نجو` �لليل �ما كنت 
!�7ها من قبل �ّال لمامًا، ما �ستطعت قبل تلك �لليلة !D !ستلقي 
�!D !تأملها �!تصّو7 مدp عظمتها �كثرتها فيسجد قلبي لمبدعها 

�خالقها. عرفت في هذB �لرحلة معنى قو� �لر�فعي 7حمه �هللا:
ُ̀ في �لصحر� �متهْد لَِيـجـيَ" كـلُّ مسـلٍم !َسـْد�ّنما �إلسال

Vلك !D �لصحر�" ال يعيش فيها ضعيف �ال جباD، ال تعيش 
�لر��سي.  ��لجبا�  �لصلد  ��لصخو7  ��لفهو�  �ألسو�  �ّال  فيها 
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�لصحر�" �لتي ال يعرh !هلها �لغّش �ال �لنفاw ألنها مكشوفة ليس 
.nيا يختبئ فيها �لخد���ال ��تستتر تحتها �لمعاصي  hفيها سقو

�!بصرU �إلخو�D كلهم قد صحو� مثلي ��حد�ً بعد ��حد، 
فتوّضأ !كثرهم �صّلى معنا جماعة، �تغافل �لباقوD مّمن لم يكن 
يصّلي. فألقيت كلمة Vّكرُتهم فيها من غير !D !نّفرهم، �حا�لت 
!D !�قظ �إليماD في قلوبهم، فاستجا$ بعٌض �بقي بعٌض على 
�عر�z، فدعوU لهم بعد �لصال
 بالهد�ية �صدقت في �عائي 
لهم �!ّمَن �لمصّلوD، ثم !لهم �هللا !حد �لمصّلين كالمًا كاD -على 
 ،Dتكّلم ثالث، ثم قلت: يا �خو��عاّميته- !بلغ فيهم من كالمي، 
 kفيها للهال zمجهولة �لعو�قب، قد نتعّر 
�ننا ُمقِدموD على سفر
!� نقابل �لموU. �ننا نغامر بحياتنا، !فال نضمن تعويضًا عنها !بقى 
 D!  D�فستر �حدها  قّوتكم  على  �عتمدتم   D�  ،Dخو�� يا  منها؟ 
َصّفو�  7بكم،  على  فاعتمد��  منكم،   pقو! �!هو�لها  �لصحر�" 
 Dتكو �نما  �لحسا$  تصفية   D� تمشو�.   D! قبل  �هللا  مع  حسابكم 
بالتوبة ��الستغفا 7�D! تؤّ��� حّق �هللا عليكم، �!كبر حقوقه بعد 

.
تصحيح �لعقيد
 �قامة �لصال

�!فضت في مثل هذ� �لمعنى. ثم قا` !حد �لسّو�قين -�قد 
قلبه،  من  مقالة خرَجت  فقا�   -Dإليما�  Uنفحا من  نفحة  مّسته 
فأحَسْست !نا !نها حّركت !عماw قلبي �!سالت �لدمع من عيَنّي، 
�فعَلت بالحاضرين مثل �لذl فعَلت بي، فلم يبَق في �لقو` من 
لم يتوضأ �يقف بين يدl �هللا مصّليًا تائبًا، vيبًا �ليه قا7عًا بابه طالبًا 

ثو�به، �كانت هذB هي �لبد�ية �لخّير
 لهذB �لرحلة.
*   *   *
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-٧٢-
7حلة �لحجا� (٣)

Uلوصو� �لى �لُقَرّيا�

�هللا  بذكر  مبتد!،  بأحسن  7حلتنا  من  �لثالث  �ليو`  بد!نا 
 nباالجتما بين يدl �هللا،  �بالصال
 �بوقوفنا جميعًا صفًا ��حد�ً 
على �لتوبة �على �لرجوn �ليه، فالحمد هللا. ��لمسلم يبد! كل !مر 
مهّم بحمد �هللا، ال �لحمد من طرh �للساD بل من قر�7
 �لقلب 

�لر�ضي عن �هللا.

نخر�   D! نريد  �لشمس،  نسابق  مبّكرين، �مشينا  �!فطرنا 
من هذB �أل�غا� قبل !D تخر� هي من خد7ها �ُتِطّل على �لدنيا 
 U�7ليب سيا��لد 
بنو7ها �بخيرها، فر!ينا على �لرمل vثا�7ً جديد
عسكرية جديد
 تبد� ��ضحة تد�7 من حو� �لمكاD �لذl كّنا فيه 
 w7!ضو�" سيا�7تنا من �أل� ��ندخل �لدغل، فقّد7نا !نهم 7! D! قبل

فأقبلو� يفّتشوD عّنا.
�لَبّر،   zُعْر من  علينا  طلعا  (بد�يَّين)  !عر�بَيين  �!بصرنا 
فأشرنا �ليهما فأقبال. �من مز�يا �ألعر�$ (�لبد�) !نك تدعو �لو�حد 
 �! �لطريق  عن  لتسأله  كيَلين   �! كيل  ُبعد  من  �ليك  فيأتي  منهم 
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لتطلب منه شيئًا، ال يغضب �ال يتأّفف �ال يمّن عليك �ال ينتظر 
منك !جر�ً؛ خليقة �ضطّرتهم �ليها طبيعة !7ضهم �طيبة قلوبهم.

 D� �قاال  �ألمس،  منذ  هنا  !نهما  منهما  ففهمنا  سألناهما 
سياU�7 >!بو حنيك< مّرU من هنا تفّتش عن غربا" �خلو� �لمنطقة، 
فنظر بعضنا في �جوB بعض ��بتسمنا. �قلنا: !ين نحن �آلD؟ قاال: 

على ما" >�لهزيم<، �ها هو �V عند تلك �لّطلحة.
 Dألعر�بيا�  Dكا� ُيثِمر.  ال  �لبا�ية  شجر  من  شجر  ��لطلح 
بثيا$ 7ّثة، !سما� بالية، يقو��D جمًال هزيًال. ففتحت حقيبة لي 
 D! فهم �لشيخ ياسين !نني !7يد �عطا"هما فأشا7 �لّي�فيها ما�، 
ال تفعل. ففهمت �شا7ته �لكني تجاهلتها ألني �جدتهما فقيَرين، 
��ستخرجت شيئًا من �لما� مد�U يدl به �ليهما، فغضبا �قاال 
ما لم !فهمه، فندمت على !ني لم !ُِطع �لشيخ ياسين. ما كنت !علم 
!ُعد  !مير ��D �7تدp ثو$ شّحاV، �لم  َنْفس  �لبد�lّ يحمل   D!

بعدها �لى مثلها.
�حّولت مجرp �لحديث، فقلت: �!نتما ما خطبكما؟ قاال: 
!ني  فأحسست  ثال�.  منذ  طلبهما  في  فنحن  لنا  بعيَرين  !ضَلْلنا 
�لتا7يخ !عيش  !نني �خلت   Uلقد شعر بل  �لبا�ية حقًا،  �خلت 
فيه. �D تا7يخ �لعر$ �الجتماعي ��أل�بي يعيش �ليو` في با�يتهم 

.p�ال >ماضيًا< ُير pحاضر�ً< ُير<
�مشينا �لى ما" �لهزيم نرp ما هو، فلما 7!يناB �نهزمنا نحن 

منه �V �جدناB ما" vسنًا منتنًا، فتركناB �سرنا.
*   *   *
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كنت !عجب من سياU�7 !بي حنيك (�هو ْغلو$، كّنوB !با 
حنيك ألD 7صاصة !صابت في �لحر$ حنكه فتركت فيه تشويهًا ال 
يز��)، كنت !عجب منها: لما�V لم تتعّقب سيا�7تنا �!ثُرها ظاهر 

ير�B كّل lV عينين، فكيف بالخبر�" من 7جا� �لجيش؟
فيه  ممد���ً  خطًا  7!ينا  لقد  �لجو�$؛  جا"ني  ما   Dسرعا�
>�لمملكة  عليها  مكتو$  لوحة  �سطه  �في  �لشائكة،  �لسلك(١) 
�لعربية �لسعو�ية<، فعلمت !ني قد �صلت �لى ��7 �ألماD، �لى 
ُ̀ مستعمر كافر �لم ترفرh فوقه �7ية  �لبلد �لذl لم تدّنس ثر�B !قد�
لفاتح كافر، �لبلد �لذl ُخلق ُحر�ً �عا£ حر�ً �بقي حر�ً، على 
يومًا  عليها  �غلب  باالستعما7  حينًا  �لمسلمين  بال�  �بُتِلَيت  حين 

�لكفا7.
لقد �ّمحت من �جوهنا سماU �لخوh �ُكتبت عليها سطو7 
 
�لفر�. !هو �لفر� ألننا صرنا في �لسعو�ية، !` ألننا �نونا خطو
 Dكا مّمن  نجونا  ألننا   `!  ،‘ 7سوله  مدينة  �من  �هللا  بيت  من 

يطا7�نا، �يالحقنا ليطر�نا !� يثّبتنا �يحبسنا؟
�تجّد� نشاطنا �ُصّب �ألمل في نفوسنا، فتقدمنا مطمئّنين 
 z7جعلنا نعلو ناشز�ً من �أل�لرما�، � 
على �عو7
 �ألz7 �كثر
�نهبط غائر�ً، حتى بدU لنا تّلة عالية فوقها سو�� تبين لنا !نه خبا" 
من !خبية �لشعر، فأنسنا به �!سرعنا �لمسير �ليه، فلما �نونا منه 
7!يناB مخفر�ً من مخافر �لحد�� فوقه علم مكتو$ فيه >ال �له �ّال 
�هللا محمد 7سو� �هللا< �تحتها سيفاD، كلمة �لحّق لمن !�7� �لحّق 

______________________
(١) �لسلك جمع سلكة.
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.D��لسيف لمن !بى �ّال �لعد��
�7!ينا ثالثة ُشّباD كأنهم �لرما�، بأثو�$ عربية فوقها 7��" 
 wيشر Bلتّل الستقبالنا بوجو� wمن فو Dيهبطو ،l(جاكيت) عسكر
�فيها   
�لقّو فيها  �لنبل، �مالمح  منها  �لكر`، �جباB يسطع  فيها 
�لطِّيب، عليهم مناطق �لرصا�، بأيديهم بنا�w جديد
 �عليها 
كتابة، لّما قربو� منا قر!تها فوجدU فيها: >�قف هللا تعالى، �قفه 

عبد �لعزيز بن عبد �لرحمن �لفيصل �v سعو�<.
سا7�� !مامنا �نحن نتبعهم حتى بلغنا �لخبا" في !على �لتّل، 
فإ�V فيه �لبُسط ��لجلو� �7حل جمل يّتكئ �لجالس عليه، �في 
>ِ�ال�<  حولها  ُ�ضعت  قد   
موَقد نا7  فيها   
حفر �لخبا"  �سط 
�لقهو
، فأجلسونا على !فضل ما عندهم من !ثا� �بذلو� لنا !كثر 
ما يقد7�D عليه من �كر�`، �قّدمو� �لقهو
، �لم ينقطع ترحيبهم 

بنا �سؤ�لهم �يانا عن سفرنا.
�قد شعرنا !نهم في مثل موقف �لمحَر�؛ فالو�جب �لرسمي 
 Dهم يعرفو�(١) !حو�لنا، ��يستْقُر�يتحّققو� من !سمائنا  D! عليهم
�لو�جب �لرسمي، ��لعرh �لعربي في �لبا�ية !ّال ُيسأ� عن �سمه 
�لضيف حتى يكوD هو �لذl يخبر به، �هم بين ��جب �لشرطي 
�لر��h 7حمه  ياسين  �لشيخ  �لمشكلة  �لمضيف. �قد حّل  �كر` 
�هللا، �هو نجدl �ألصل قصيمي، شامي �لمولد ��لنشأ
 �مشقي، 
فخّبرهم خبرنا �!عطاهم جو���U سفرنا، فوضعو� �لخاتم عليها، 
�لّما �طمأّنو� �لى !نهم !ّ��� ��جب �لوظيفة �لرسمية تفّرغو� أل��" 

______________________
.
(١) ُيقا� �ستقرp يستقرl �ستقر�"، !ما �ستقر! فمعناها طلب �لقر�"
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��جب �لضيافة �لعربية.
!كلنا طعامهم، �هو !فضل طعا` �!خّفه على �لمعد
 �!نفعه 
للجسم: �لزبد ��لر� ��لتمر. �شربنا من !لباD �لنياw، �ما !لّذB من 
�لرغو
، فوجدته ُمحّلى   Bتعلو به  !مامنا �جاa�نا   Bشر�$! حلبو
�ما مّسه ُسّكر مصنوn، �ما شربُته قبل هذB �لمّر
. �حّدثونا حديثًا 
�لذl نعتز`  �لطريق  كتمرهم سائغًا كلبنهم، ثم سألونا عن  حلو�ً 
 dلنا� !جهل   Bفأْلَفو  Bفحّدثو �لدليل،  �لى  فأشرنا  سلوكه  على 
 ،pفّالحًا يضر$ بنا في �لصحر�" �لمهلكة على غير ُهد B�جد��
 Dكا�يهدينا. �يدّلنا  Uحد�ً منهم يمشي معنا �لى �لقريا�� ��فاختا7
فتى !سمر حلو �لُخلق ��لَخْلق، �لكنه على جماله �7شاقته !مضى 
من �لسيف �لباتر �!سرn من �لسهم �لغائر، �كاD �سمه >سالمة< 
يتفا"� بحسن  �لصال
 ��لسال`  باسمه خير�ً، �كاD عليه  فتفا"لنا 
�ألسما". قلت: "�7فَقتنا �D شا" �هللا �لسالمة"، �نّكس �لحا� غر�$ 

Vقنه �صمت ال ُيبدl �ال ُيعيد.
!نتم  !يها �لشباD هل  ما فعل �هللا بك �آلD يا سالمة؟ �!نتم 
!حيا"؟ �!lّ سما" ُتِظّلكم �!z7! l ُتِقّلكم؟ �هل تذكر�D هذ� 
�لركب �لذl مّر يومًا بكم !` !نَستكم خبَرB �أليا`؟ !` قد سبقتمونا 
�لى �للقا" �لذl ما منه بّد �ال مهر$: لقا" �هللا؟ جز�كم �هللا خير�ً 
�!حسن �ليكم، �!جز� عّنا مكافأتكم !حيا" ال تز�لوD !` !مو�تًا. 
لقد !حسنتم �لينا، �كاD لقاaكم بر�عة �الستهال� في هذB �لرحلة 

�كاD بد�"
 خير لها.
*   *   *
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�عدنا نخرw صد7 �لبا�ية. ��لبا�يُة كالبحر، ��خلها مفقو� 
��لخا�7 منها مولو�. ال يدl7 معنى هذ� �لكال` َمن يقطعها �ليو` 
على طريق مزفَّت(١) يمشي عليه كما يمشي في شو�n7 �لمدينة، 
ال يخشى !D >تغر�< ���ليب سيا7ته في �لرمل �ال !D يضّل في 
�لمفا�� �ال !D يتعّرz للمهالك، يقطعها على طريق مزفَّت يمتّد 
مّتصًال بال �نقطاn من �لدّما` على شّط �لخليج �لى جّد
 على ِسيف 
 ...Dطهر� �! بغد��  �لى   �! �ليمن جنوبًا،  �لى  مّكة  �لبحر، �من 
�متّدU طرw ما كنت !تصّو7ها تلك �أليا` �ال بالمنا`. بل يفهم 
َ̀ -مثلنا- يمشي بسيا7ته على !z7 باقية كما  هذ� �لكال` َمن !قد
خلقها �هللا؛ يصعد مع �لجبل �يهبط مع �لو��l، �يخوz �لرملة 

!� يد�7 من حولها، مسير
 ال ُيد7ِكها �ّال من سا7ها.

�لكّنا كّنا هذB �لمّر
 في !ماD مع >سالمة< �قد !خذ مكانه 
جنب �لسائق يقو� له: يمين، شما�، �صعد �لتّل، تجّنب �لرملة، 
ُ�7 من حو� �لصخر
، !سرn، !بطئ... ��لسائق يسمع �يطيع، 
 �V� نحن نتغلغل بين هاتيك �لتال� �لتي ال يبلغها �لحصر. حتى�
كاD �ألصيل !بصرنا 7ملة بيضا" فسيحة، لها منظر �لبحر في سعته 
�تمّوجه ��ستو�ئه !� سهل �لزبد�ني �قد بسط �لشتاُ" عليه بساطًا 
بالجما� ��لقلَب -من  �لعيَن  �لثلج؛ منظر يمأل   hبيض من ند!
 �! Dقليل كأنه خيا� �لبنيا ��7ئها سو��يلو� من  ،hسلوكه- بالخو

بساتين �لنخيل، فقا� سالمة: هذB هي �لقرياU، ُقَرّياU �لملح.

______________________
(١) كلمة >�لمزّفت< فصيحة �7�U في �لحديث، !ما كلمة >مسفَلت< فهي 

مسخ ما له نسب.
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ُتدعى  !كبرها  متقا7بة   
صغير  pُقر سّت  !نها  علمت  �قد 
>كاh<. �في تونس بلد
 �سمها >كاh< منها شيخنا �لمعّمر �لشيخ 
!ّثر فّي من  �لذl سأتحد� عنه �D شا" �هللا فيمن  �لكافي  محمد 
 Dسكانها نصَف سكا �ال يبلغ عدُ pلقر� Bلكن جميع هذ�لرجا�. �
قرية من ُقرp �لشا`، !� هكذ� كانت لما �7ناها من خمسين سنة 

.Dضُعها �آل�ما  hلست !عر�كاملة، 

منها  �ستقبَلنا  ما   ��!  Dكا ،z7هي في منخفض من �أل�
�لحصُن، �هو حصن كبير من �لحجر �ألبيض �لمسنوD، علمت 
!D �ألمير نو�h بن �لنوl7 بن �لشعالD بناB !يا` تسّلطه على تلك 
 U�7ما� �لعربية   
�لجزير يو` كانت  �لديا7 من نحو سبعين سنة، 
���ًال قبل !D يوّحدها �لملك عبد �لعزيز. !ما بيوU �لقرp �لسّت 
قائمة  �للبِن ��لطين،  يقا7$ �ألكو�m من  !� شي"   ،mكو�! فهي 
على شاطئ �لرملة �لبيضا" كالمينا" على شاطئ �لبحر، يحّف بها 
نخيل قليل �حقو� صغير
 تزn7 �لخضر، �ُتسقى من عين جا7ية 
�فير
 �لما" تقو` بَرlّ مّتسع من �ألz7 لو كاD هناk ما�... هذ� 
Vهبًا   z7أل� كنو�  لنا  �هللا  ُيخِر�   D! قبل  ١٣٥٣هـ  سنة  قلته  ما 
!سو� نستطيع !D نشترl به �لدنيا �نشترl �آلخر
؛ فإD �لما� ثمن 
باهللا  ُيرضي �هللا، مؤمنًا  فيما  ماله  فأنفق  !�7�ها  �لجنة لمن  قصو7 
طالبًا ثو�$ �هللا. �حو� �لقرية �بساتينها صخو7 كاألهر�ماU �لهائلة 
 w�7 �7ما مو! .pلقر� B7هيبة �لمنظر، كأنها سو7 !حا{ �هللا به هذ
 
�لكثير  >mبا >�لسِّ من  يستخرجونه   lلذ� �لملح  من   Bفأكثر !هلها 

.D�7شرقي �أل� D�7لقريبة منهم، يبيعونه في حو�
 Dنهم يسّمو! �لسعو�يين  >�ما7
<، �من مصطَلح   Uلقريا��
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كل من يلي مدينة >!مير�ً<، فأمير �لشر�ئع مثًال !مير �!مير �لمنطقة 
 Uمنا�� �لواليا �أللقا$ بتعّد� ���لو !نهم عّد�لغربية كلها !مير. �
 Uصطالحا� بقايا  من  لقب   
جّد �في  !حسن،  7!يي  في   Dلكا

�ألتر�k هو >قائم �لمقا`<.
*   *   *

�كاD �ألمير لّما �صلنا غائبًا في مّكة لم يرجع -بعُد- من 
له، �كاD في قرية !خرp من   ٍm! موسم �لحج، يقو` مقامه �بن
7ضَيت   �V� جّدتي  كانت  �لقد   .Bنَر فلم   (Uلُقَرّيا�  l!)  pلُقر�
عني تدعو لي !D !مسك �لتر�$ فيصير Vهبًا، ��D !بطأUُ عليها 
�7جعة<!   dلنا�� حّجة  يطَعَمك  >�هللا  لي:  قالت  لها  حاجة  في 
 Dمكا�فاسُتجيَبت �لثانية؛ فأطعمني �هللا �لرحلة �لى منز� �لوحي 
 D�� ،لى�لم ُتستَجب �أل�من �لحّج،  dلحّج بعدما 7جع �لنا�
�لعمر �لم  بلغت هذ�  له،  كنت (��لحمد هللا) �7ضيًا عنه شاكر�ً 
�حَتج �لى سؤ�� !حد، قد !غناني �هللا بفضله عن �لناd، ال !حتا� 
�ّال �لى �عو
 صا�قة بظهر �لغيب من !m مؤمن له قلب حاضر، 
على !ّال يخبرني بها ألقو� له !شكرk فتصير >مجاملة<، بل َيَدُعها 

بينه �بين �هللا، �له من �هللا بكرمه مثلها.

�قد !�خلونا �لقصر بغيا$ �ألمير �نائبه �!كرمونا، �!�قد�� 
�لنا7 بعيد�D �لَغضا (�لعّل هذ� من مظاهر �إلكر�`) فجّد� لي �لغضا 
قا�  مّما  كثير�ً   Dآل� �لى  ألحفظ  ��ني  �لشعر.  من  فيه  !حفظ  ما 
�ألفئد
 منهم   pبه عن نجد، مهو فيه، �منهم من كّنى  �لشعر�" 
قيل  مّما  مّر
 طائفة  �لخيا�. �لقد جمعت  �لجما� �مثا7   pمثو�
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في نجد �جعلتها على صو7
 قصة، !خذها !حد !بنائنا �ألفاضل 
في �لرياz فطبعها في كتا$ صغير(١)، �قد �فع لي !خي ناجي 
بقعة في  !شعا7 نجد، �ما !حسب  !يا` مجموعة !خرp من  من 
�ألz7 قيل فيها من �لشعر ما قيل في �لحجا� �نجد، �حسبكم 

>حجا�ياU< سيد شعر�" �لغز�، �لشريف �لرضّي.
7!يت شجر �لَغضا، �هو كثير في �لبو��l، فوجدته كشجر 
�ما   .
خضر �!شّد  �7قًا   wّ�!� شكًال  !جمل  !نه  غير  �لمشمش 
7!يت في �لبا�ية شجر�ً !كثر منه �خضر��7ً، !ّما َجْمرB فهو كالفحم 

�لحجرl بال مبالغة، في شّد
 حّرB �طو� بقائه.
 7�� �لى  باألمير، ��عونا  لتأتي  ��ستعا7�� �حدp سيا�7تنا 
قو�7" ��سعة !خلوها لنا، �كانت ��7 مفّتش �لحد�� عبد �لعزيز بن 
�يد، �!ظّنه �لذl صا7 من بعد سفير �لمملكة في سو7يا !� لعّله 
غيرB، �كانت !كبر ��7 في �لقرياU �!جملها لكنها خالية ال شي" 
�لذl كّنا نحمله معنا  �لقليل  فيها لغيا$ صاحبها، ففرشناها من 

��لكثير �لذl حملوB هم �لينا.
*   *   *

______________________
!7بعين صفحة  ُكتّيب صغير في نحو  �سمه >حلم في نجد<، �هو   (١)

(مجاهد).
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-٧٣-
7حلة �لحجا� (٤)

kفي �لطريق �لى تبو

بالعشا"  �بن �يد هذ� خير مبيت، �قد جاa�نا  بتنا في ��7 
من قصر �ألمير، فلما !صبحنا غد�نا عليه، فر!يناB شابًا Vكيًا ليس 
�لدين �يحفظ شيئًا  له مشا7كة في بعض علو`  بالمتعلم، �لكن 
من �لحديث تلّقاB في مجالس �لعلم. �تلك سّنة سّنها عبد �لعزيز 
7حمه �هللا، فجعل !كثر ليله للعلم �للعبا�
؛ يأتي مجلَسه �لعلما" 
!تّموB شرعو� في غيرB، �تكوD شر��   �Vفإ كتابًا،  فيه   D�aفيقر
�مناقشاU علمية يشترk فيها بنفسه. �قّلدB !مر�Ba في Vلك �سا7�� 

على ُسّنته، فِمن هنا حفظ هذ� �ألمير �لشاّ$ ما حفظ.

 zفا!� �لبا$  عتبة  على  �ستقبلنا  �نه  !قو�   D! نسيت  �قد 
علينا �لبِْشر ��إليناd، �جلس معنا يحّدثنا �نا7ُ �لغضا تكا� تلفح 
 
�جوهنا. �لبثنا على Vلك ساعة، لم يدn فيها �ألمير �قيقة ��حد
قوله: قهو
، شاهي، شاهي، قهو
. ينطقوD كلمة �لقهو
 بتسكين 
 ،
�لقاh، �كذلك �ألعر�$ �ليو` كلهم في �لشا` ��لعر�w ��لجزير
مع !D من سنن �لعر$ �ألّ�لين في كالمهم !نهم ال يبدa�D بساكن 



٦٠

بد!  فمن  �لطبيعي،  �لشي"  هو  �هذ�   ،kمتحّر على   Dيقفو �ال 
فلم  يتحرk �من �قف على >متحرk< سقط  فلم  >ساكنًا< �قف 

يثبت.
ثم !�يرU علينا >�لَمْجَمر
< �فيها �لبخو7، فلم ند7ِ ما نصنع 
بها حتى 7!ينا �ألمير يضّم عليها طرَفي عمامته (!l غترته) �عبا"ته 

حتى يتعشق �لطيُب ثيابه ثم يدعها، فتشّبهنا به فصنعنا صنيعه:

َفالُ�َفَتشّبهو� �Dْ لم تكونو� ِمثَلهم  ِ̀ بالِكر� َه  �لتشبُّ  Dّ�

�لينا فلم  ��نتهى تد�ير �لبخو7 علينا، �!بصرنا �ألمير ينظر 
نفهم ما�V ينتظر مّنا، فقا` �لشيخ �لرّ��h فاستأDV فقمنا معه، على 
!D نعو� �لى �ألمير �لظهر للغد�". فلما خرجنا قا� �لشيخ ياسين 
�لر��h: !لم تسمعو� �لمثل �لنجدl؟ قلنا: ال ��هللا، فما هو؟ قا�: 

>��V ��7 �لعو� فال قعو�<. فعلمنا عندئذ سّر نظر �ألمير �لينا.

*   *   *

�جئنا �لظهر للغد�"، فمّد�� سماطًا على �ألz7 ��ضعو� 
 wُ!لقي فو�قد ُملئت !7ّ��ً، � Dيحملها �ثنا Dعليه قصعة هائلة كا
�لر� َخر�h كامل بر!سه. نعم، بر!سه، فهل خافو� !D نحسبه �ّبًا 
 h�ليًال قاطعًا على !نه خر� d!بالر ��aقطًا كبير�ً، فجا �ئبًا !V �!
�بن خر�h من !ّمة �لظأD ال من شعب �لذئا$ ��لثعالب! كذلك 
!طايبه.  �لضيف من  لينا�   kُيتَر  d!لر�  Dّ! ثم عرفت  �لّي،  ُخّيل 
 ،d!لر� في   Uلطيبا�  D! علم  �لجاحظ  كتب  ما  �لى  7جع  �من 
فالمّخ له طعم ال يشبه طعم �للساD، �لهذ� كاD للر!d في �لشا` 
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مطاعم خاّصة ُيدعى صاحبها >�لرّ��d<، يقّد` من �لر!d !صنافًا 
�!لو�نًا.

 Dكا�مفتو� �لعينين فتوّهمت !نه ينظر �لينا،  h�لخر� Dكا�
�لنو�عس. ثم   Dلعيو� �لشعر�" في  قا�  ما   Uفتذّكر  hلطر� ناعس 
 Dخياالتي بقيت جائعًا، أل�هامي �سترسلت في !� D� 7!يت !ني
�لقو` !حدقو� بالقصعة �َشّمر�� عن سو�عدهم، �نظر�� شز�7ً فعل 
من ُيقِد` على معركة، فخشيت !D يذهبو� باللحم �يبقى لي �لوهم 
��لر� بال لحم، فأتغّدp خياًال �!�بًا �يأكلوD هم �لخر�h. فنسيت 
 zخو! �!قبلت  �ليه   U7عتذ�� �لناعس،  �طرفه  �لمفتوحة  عينه 
�لقو`   D� لكن كيف !خوضها بال سال�، بال ملعقة؟�لمعركة. �
 ،
يأخذ�D قبضة �لر� ��للحم فيدير�نها حتى تصير كالكر
 �لصغير
 .>hلهد�< �تصيب  �لمرمى  في  فتقع  حلوقهم  في  يقذفونها  ثم 
�مأل  !صابعي  بين  من  �لر�  فانفلت  مثلهم،  !عمل   D! فحا�لت 
�لسمن كفي، فرفعته �لى فمي فسا� على ثيابي، فجعلت !عمل 
على ��خاله فمي فدخَلت فيه !صابعي كلها حتى كدU !ختنق �ما 
�خل فيه �لر� �ال �للحم، �غسل �جهي �لسمن حتى صا7 يلمع، ال 
يضي" بالتقوp �لكن بالدهن! ��ني لفي هذB �لمحنة �V !حسست 
بيد تمّس كتفي، فظننته يريد !D !فسح له ففسحت، ���V به يزيد 
في �كر�مي فيأتي بطبق من خالص �لسمن �لعربي فيصّبه على �لر� 

.lبين يد
فقمت �عيني �لى �لطعا` تملؤها �لشهو
 �ليه، �بطني فا�7 
 Bمن قا� عن فقد عبد UكرV� ،ليه� 
تزقزw عصافيرB تطلب �لعو�

في �شبيلية (�لتي كانت ُتسّمى ِحْمصًا):
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قاَلْت �لجّنُة  7ُجوعـاحمُص  ال  لغالمي 
�ُهللا غـالمـي ماU في �لجّنِة ُجوعا7ِحـَم 

*   *   *
لما�V ال تأكل �لعصافير �لقمح في سنابله �هو !شهى شي" 
مّد   �Vفإ طرّية،  !شو�كًا  �لسنبلة   d!7 في  7ّكب  �هللا   Dأل �ليها؟ 
7قبته  في   U"جا� �عترَضته  �لَحّب  �لى  ليصل   B7منقا �لعصفو7 

فمنعته، فهو يرp �لطعا` �ال يصل �ليه:

��لماُ" فوwَ ظهو7ِها َمحمو�ُكالعيِس في �لَبيد�ِ" يقُتُلها �لّظما

�لر�  ١٣٥٣؛  سنة   Uلقريا� !مير  �ليمة  في  كنت  �كذلك 
��للحم بين يَدlّ ��لرغبة فيه بين جنَبّي، تصل �ليه يدl �لكن ال 
 (Dلو كنتم في �لمد�) كم�ال�تبلغ به فمي، فعّلمو� يا !يها �لقّر�" !
�ألكل بأصابعهم، فما تد7�D متى ُيضطّر�D �ليه، �عّلموهم كذلك 
�ألكل في �لمو�ئد �لرسمية باستعما� !نو�n �لشوكاU ��لسكاكين، 
�كيف يأكلوD �للحم �كيف يتنا�لوD �لسمك ��لدجا�، فلعّلهم 
 Bال تعّلمت تلك، لذلك !كر� Bيومًا �ليه. فما تعّلمت هذ Dيحتاجو

!v Dكل مع �ألعر�$ كما !كرv D! Bكل مع �إلفرنج ��لمتفرنجين.

من  بطست  مجالسنا،  في  �نحن  �لطعا`،  بعد  �جاa�نا 
 dبريق من مثل نحا�� ،Dفوقها قطعة صابو 
�لنحاd عليه مصفا
�لطست (!� �لطشت، كالهما فصيح) له 7قبة طويلة ملتوية: vخذ 
�لصابوD فأغسل يدl فوw �لطست، ��لخا�` يصّب علّي ثم يقّد` 

لي �لمنشفة .
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�لم يكن Vلك غريبًا علّي، فقد كانت هذB عا�تنا في �لشا`، 
تلك  !بي. �كانت  بأمر من   hلضيو�  lيد! �لطالما صببت على 
!كرB شي" �لى نفسي، ال سيما حين ُيلقي �لضيف ما في فمه في 
حين   
�لعا�  Bهذ َبطُلَت  �قد  �!سنانه!  فمه  يغسل   D! بعد  �إلنا" 
�ألبا7يق   Bهذ�  Uلطشو�  Bهذ�  .Uلبيو� في  >�لمغاسل<  �تخذنا 
صناعة شامية عريقة يتفّننوD في !شكالها �في �لعناية بها، كانت 
لالستعما� فصاU7 للزينة، �!قو� (بالمناسبة): �D لولد شيخنا، 
(نفيسًا  كتابًا  �لقاسمي  �لدين  جما�  �لشيخ  مشايخنا  شيخ  !عني 
 B!كثر هذ�تكّلم عنها، �صفها ��لشامية � Uجد�ً) َعّد فيه �لصناعا

�لصناعاU ُنسَي �ماU !هله، فتضاعفت بذلك قيمة �لكتا$(١).
*   *   *

كلها  فر!يناها   (Uلقريا� (في  �لبلد  في  نتجّو�  �خرجنا 
 .
مّر  ��! �لسعو�ية)  (في  �لمساجد  �7!يت   ،
��حد جولة  في 
��لمساجد تتفا�U في جما� بنائها ��خاh7 جد�7نها ��لفن في 
 ،nهذ� كّله من �لبد�نها، Vشكا� مآ! hختال��محر�بها �منبرها 
 dبمقيا مذمو`   B�مكر �لكنه  �لفّن   dبمقيا �7ئع  جميل  �هو 
 nكل ما يشغل �لمصّلي في صالته عن �هللا مخالف لشر Dلدين، أل�
�لسعو�ية (ما 7!يت منها سنة ١٣٥٣) خالية  �هللا. ��لمساجد في 
منه، فهي ��نية �لسقوh، يقو` سقفها على عمد كثير
 متقا7بة من 
 
جذ�n �لنخل !� من �للبِن، �!7ضها مفر�شة بالرمل، ال سّجا�
من  عجبو�  7!ينا  ما  سّر  عن  سألنا  �لّما  حصير.  �ال  بسا{  �ال 

______________________
(١) هو >قاموd �لصناعاU �لشامية<، �قد سبق �لحديث عنه في �لحلقة 

�لثامنة عشر
 من هذB �لذكرياU (مجاهد).
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سؤ�لنا، �كأنهم �ستخّفونا ��ستجهلونا ألD من �لمقّر7 عندهم (!� 
عند عاّمتهم) !D هذB هي سّنة �لسَلف �!D �لمساجد ال ُتفَر£.

�لكني  �لرحلة،   Bهذ قبل  من  �هللا  بحمد  سلفي  7جل  �!نا 
بحد��  نفسي  �!حبس  �لنّص  بحرفّية  !تمّسك  >ظاهريًا<  لست 
�أللفا¨. �!نا !علم !D �ألصل في �لمسجد في بنائه �فرشه �لبساطة 
 z7! فلما كانت ،(lال �لمعنى �للغو h7لبساطة بالمعنى �لمتعا�)
�لبيوU !� !كثرها من �لتر�$ كانت �لمساجد كذلك، !ما !D نتخذ 
لبيوتنا !غلى �لسّجا� �لعجمي �!ثمن �لستائر �!فخم �لفر£، �ال 
ندخلها باألحذية �لمتربة �لوسخة �نمسح عنها �لغبا7، ثم نجعل 
 D!� �لثيا$  بأبيض  عليه  نقعد   D!� �لتر�$،  من  �لمسجد   z7!
ند�d عليه باألحذية (��D كانت �لصال
 بها مشر�عة) �!D نضع 
!حذيتنا حيث يضع �لمصّلوD جباههم فتؤVيهم �تكسر نفوسهم، 
 Dكانت نظيفة أل�في صد7 �إلسال` جاّفة،  wقد كانت �لطر�فال. 
 wلطر�  U7فصا ،Dعنها من ُشَعب �إليما pVماطة �أل��تنظيفها 
مغمو7
 حينًا بما" �لمجاl7 �لنجس، حتى �نهم في بعض �لبلد�D ال 
يمنعهم �لدين �ال �لذ�w �لسليم !D يسقو� به �لحد�ئق �لعاّمة �سط 
�لشو�n7، فبدًال من !D تشّم شذp �لو7� �7ّيا �لزهر تشم �7ئحة 

ما" �لمر�حيض!
*   *   *

عدنا �لى �لد�7 �لتي منحونا مفتاحها، �لكن ما �لذl نصنعه 
نقرBa، �ال جديد من  كتا$  ُننِجزB �ال  ليس عندنا عمل  فيها؟ 
�ألحا�يث نتنا�له �نتجاVبه، �ما بنا حاجة �لى �لمنا` فننا`، فطا� 
علينا �لنها7 �ثقلت ساعاته. �!نا !فّكر من قديم في !مر نر�B ��ئمًا 
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لم يجد ما   �V�  Dبالزما لما�V يضيق !حدنا  تعليًال:  له   hال !عر�
يقطعه به؟ لما�V تثقل عليه ساعاU �لفر��؟ لما�V يمّل �النتظا7؟ 
لما�V يكرB !حدنا !D يخلو بنفسه؟ هل نفسي عدّ� لي !شتغل عنه 
بقر�"
 كتا$، فلما�V !قطع عمرl بما يشغلني عن مر�قبته  ��ئمًا 

��لتفكير فيه؟

�إليماD، �لو كنت كما  �نه ضعف  �لجو�$:   Uجد�لقد 
بالوحد
 �ال  !ِضق  باهللا �لم  !كوD ألنست في خلوتي   D! ينبغي 
كرهتها، �لَما !ضعت لحظة من حياتي (�لتي سيسألني �هللا عنها) 
ما  يا  !سفي!  �لكن  عليه.   zلعر� يو`   Bعند ينفعني  ما  غير  في 

عندl �ّال �لكال` �7جا" �لعفو من �هللا.

 
�لعمل �كثر قّلة  �لقرياU على  �لنها7 في  !قمنا Vلك   �Vلما
�ألمير.  لنا   B7يختا  D! �لذl �عدنا  �لدليل  ننتظر  كّنا  لقد  �لملل؟ 
�جا" �لدليل فإ�V هو سيد من سا��U قبيلة �لّشَر�U�7، �هم ُعّما7 
تلك �لديا7، لّما 7!يناB !يقّنا !Dْ قد !بدلنا �هللا بد7همنا �لز�ئف �ينا�7ً 
صحيحًا حين صرh عّنا Vلك �لدليل �لجاهل �لثقيل �جا"نا بهذ� 
�ألعر�بي �لَفِكه �لظريف، �لذl !فدنا منه فو�ئد كثير
 �لمسنا في 
صحبته �لسالئق �لعربية �لمسلمة: �لذكا" ��لوفا" ��إلبا" ��لمنطق 
��لجو�$  �لقوية   
��لذ�كر �لبا�ية،  !هل  بلهجة  �كله  �لبليغ، 

�لحاضر ��لصبر ��إليثا7.

قصته  كتبت  حين  جديد�ً  !�بًا  صحبته  لي   Uثمَر! �لقد 
َحّما`< �>!عر�بي في سينما< �>�ألعر�بي ��لشعر<،  >!عر�بي في 
�كلها ُنشر في >�لرسالة< �هي في كتابي >صو7 �خو�طر<. �ما جا" 
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 lصف هذ� �لدليل �لذ�صف �ألعر�بي هو �لقصص من � Bفي هذ
�سمه ْصِلبي (بتسكين �لصا� على عا�
 !عر�$ �ليو` في �البتد�" 
بالساكن)، ��D قامت هذB �لقصص على !عمد
 من �لخيا�، خيا� 
لم ُيخِرجها من حد�� �أل�$ �لو�قعي. ��لو�قعية في �أل�$ ليست 

بسر� ما �قع فعًال، بل بما يمكن !D يقع.

 
جّد� لنا قد�` �لدليل نشاطنا �شّد من عز�ئمنا، فاتخذنا ُعّد
�لرحيل. �كاD !هل �لبلد مجتمعين عند �لد�7 �لتي كّنا ننز� فيها، 
جاa�� يوّ�عوننا، فقد كاD حضو7 �فدنا من �ألحد�� �لتي ُتحَفظ 
�ُير�p حديثها ألD �لقرياU كانت -في تلك �أليا`- كأنها منقطعة 
 Dكا� .D�لمسافر� Bليست على طريق يجتا��يمّر بها !حد  �ال يكا
�لسفر على �لد��ّ$، فال سياU�7 �ال طرw يمكن !D تمشي فيها 
�لسياU�7. هم جاa�� يوّ�عوننا �Vهبنا نحن معهم نوّ�n �ألمير، 
�لرحب.  �لفضا"  منه على   hُيشِر عاليًا  !عد مجلسًا  قد   Bفوجدنا
علينا  �!لّح  �لمبيت  �لى  �>َقْهو�نا<، ��عانا  بنا  فاستقبَلنا �7حب 
�Vهب يلتمس �لى �قناعنا �لطرw، �نحن نشكر �نعتذ7 �نتمّلص. 
ال !�l7 !كاV Dلك حيا" منه !D نطيل �لمكث في ضيافته !` كر�هية 
�لبقا" في هذB �لبلد
 �لساكنة سكوD �لمقبر
 �لخالية من كل شي" 

يشغل !� يسّلي، !` حماقة مّنا!
�قد تبّين لنا بعد !D مشينا !نه ليس �ّال �لحماقة �لتي !عيت 
من قبُل َمن يد��يها. �لّما عجز عن !D يقنعنا بالبقا" عرz علينا 
قالها هذ�  !نسى كلمة  �لعشا"، فأصر7نا على �الستئذ�D. �لست 
�لشاّ$، �كيل !مير �لقرياU �لذl لم يتعّلم في مد7سة �لم يحمل 
معنا،  منها  حملنا  �لتي  �لشامية   pلحلو� من  �ليه  قّدمنا   .
شها�
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 ،
��لتي مألU شهرُتها �لبال� �عجَزU عن صنع مثلها !يدl �لطها
(�هذB هي  �لكنه  مثلها  قبل  من   w�V ما  �نه  لنا  �قا�  فاستطابها 
�لكلمة)، قا�: �لكنه كاD يفّضل !ّال يذ�قها، لئّال يعّو�B مذ�ُقها 

�لترhَ �يسلبه 7�� �لصحر�".

ضيافة   kتر على  حملتنا  �لتي  هي  �حدها  �لحماقة  كانت 
 Uتوّعَر� �لليل  !ظلم  حتى  ساعة  �ّال  نِسر  لم  !ننا  Vلك  �ألمير؛ 
 zفوقفنا. فعر قفو�،  �لدليل:  لنا  فقا�  �لمسير،  �ألz7 �تعّذ7 
علينا �لعو�
 �لى �لقرياU ألD �لسير صعب ��لمبيت هنا !صعب، 
فأبينا، فنز� ��عا �لى �لنز�� فنزلنا، قا�: �نظر��. فنظرنا، نظرنا 
فإ�V �ألz7 تعصر ما"، ���V هي سبخة من �لسباm �لتي ُيستخر� 

منها �لملح، قا�: �7جعو� فال محّط لكم هنا.

 z7! شماًال نفّتش عن�هبنا يمينًا V� تفرقنا� ،nفأبينا �لرجو
 Bلمنطقة مثل هذ� B؟ كل هذDخير منها نبيت فيها. قا�: !ين تذهبو
�لصبا� سرتم في  فإ�V !صبح  �لبلد،  فنامو� في  �لبقعة، فا7جعو� 
فأنشد  !مير.  كلنا  قلنا:  !ميركم؟  َمن  قا�:  قلنا: ال.  �لنها7.  ضو" 
!بياتًا من �لشعر �لنبطي ضحك منها �لشيخ �لر��h، ألD فيها -كما 
بد�- �لسخرية مّنا ��لهز" بنا. !ّما نحن فلم نضحك �لم نبِك ألننا 

ما فهمنا منها شيئًا، �7بما كاD �لجهل نعمة على صاحبه !حيانًا.

 l7�! �ما   ،
�لسيا7 في  فقعد�  ياسين  ��لشيخ  هو  �Vهب 
 D!  Uثرv فعلهما؛  ففعلت  �لليلة  تلك  �لعقل  علّي  هبط  !ين  من 
ُ!مضي �لليل قاعد�ً من !D !نا` في �لوحل. �ما �لسبخة �ّال �حل 
عليها  �نامو�  فابتّلت،  �لما"  على  ُبُسطَهم  هم  �بسطو�  ملح.  فيه 
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�لر�ماتيز`)   l!) �لرثّية  كلهم   Dيشكو قامو�  �لكن  نامو�،  فما 
�يحّسوD �أللم في مفاصلهم �في ظهو7هم، �!صبحنا نحن �ما 
ما   
�لشّد �لقينا من  ما مرضنا �ال �جعنا،  �لكنا  فاسترحنا  نمنا 
ليلة >!` �لجما�<، �هذ� جز�" �لجاهل يركب  Vكرنا معه بالخير 

7!سه �يعصي عقال" �لرجا�.

*   *   *
 U7كنت !�7ها نهاية �لسفر فصا .Uتبّد� كل شي" بعد �لقريا
بد�يته، كانت هي غايَتنا فصاU7 �لغاية تبوk، �!ين مّنا تبوk؟ �لو 
!ننا مشينا مع خّط �لحديد نتجه جنوبًا لكّنا قد �صلنا �آلD �ليها، 
�لى  !قّل من سبعمئة كيل �نحن قد مشينا  تبعد عن �مشق  فهي 
�آلD !كثر من !لف �خمسمئة، لكننا كحما7 �لسانية، �قديمًا قالت 
�لعر$: >َسيُر �لّسو�ني سفٌر ال ينقطع<؛ !نها تسير �تسير �هي في 
مكانها، تد�7 في حلقة مفَرغة من حو� بئر �لما"، �نحن ند�7 

حيث ال ظّل �ال ما".
�ليها  بالنسبة  قبلها   Dكا ما  !7تنا  �لتي  �لمتاعب   Dآل�  U!بد
نومًا على فر�£ �لحرير. كنت !تلّفُت �لى �مشق بقلبي كما تلّفت 
�لشريف، فلما 7!يت هذB �لصعا$ صا7 تلّفتي �لى �ألما`، �لى 
�لَمخلص منها ��لبعد عنها. لقد كانت سنة 7حلتنا سنة جد$، 
حتى �ننا سرنا !لف كيل بل !كثر، ما 7!ينا فيها ما" �ّال ما" vسنًا ال 
ُيشَر$، �ال قابلنا فيها !حد�ً، فقد نزَحت �لقبائل عن تلك �لديا7، 
�ما مر7نا فيها ببقعة خضر�". �من !ين �لخضر
 �ال ما"، ال نابعًا 
 Dلقد !حَسْسُت كأننا منقطعو �لسما"؟  نا�ًال من  من �ألz7 �ال 
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حقًا عن �لعاَلم، لقد صرنا ��7" حد�� �لدنيا، فال بشر �ّال �لرفقة 
�لتي !صحبها، �هي 7فقة مختلفة ال مؤتلفة، مختلفة في �ألفكا7 
�في �لعا��U �في �لمقاصد �في �لغاياU، ما كنت !عرh منهم 
 Dكا�لبني، � قبل �لرحلة �ّال �لشيخ ياسين �لر��h ��لسيد كامل 
معنا في �لمد7سة �البتد�ئية، ��كي vغا سّكر، لقيته مّر
 لقا" لم 

تِز� صلتي به عليه.
 hحتى �لطبيعة من حولنا ال !حّس منها �ّال ما يبعث �لخو
تشتعل   z7!� �لجبا�،  �صخو7  �لرما�  تال�   :Dألما� �ينفي 
مّر
 فحسبته   ��! 7!يُته  لهبًا سماaها، �سر�$  7مضاaها �تنفث 
 Bلم تجد فإ�V جئته  �لما"  بركة  ما"، ال يختلف منظرB عن منظر 
متع  من  �لدنيا  في  ما  �كل   Bلجا�� ��لمجد   
كالشهر فهو  شيئًا، 
يشعر  �ال  منها  �لمحر�`  يتمّناها  سر�$  كلها  ��لجما�،  �لما� 
�لتي  بالمتعة بها من !�تيها. هل يستمتع صاحب �لسيا7
 �لفخمة 
�لتي  �لمتعة  �لفقير،  به  يمّر   lلذ� �لفخم  ��لقصر  بالفقير،  تمّر 

يتصّو7ها �لفقير؟ 
سر�$، صّدقوني �D �للّذ�U �لماّ�ية كّلها سر�$.

7ملة  في  نغو�  لئّال   z7أل� في  �لتدقيق  كله  عملنا   Dكا
!� نمّر على >شعيب< !� نصطد` بصخر
، ��الستماn لما يقو� 
في  كّنا   �V� بسيا7ته  !نظا7نا  تعليق   �! كّنا في سيا7ته،   D� �لدليل 
غيرها لنتبعها. لقد كنت !فّكر في هذ� �إلنساD �لذl هو !نا �في 
غر�B7: ما �إلنساD بجنب هذB �لصحر�"، ما عمرB في عمرها؟ 
�لو�سعة؟  �هللا   z7! من  هي  ما  �لصحر�"   Bهذ� منها؟  مكانه  ما 
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�هذB �ألz7 ما منزلتها بين هذB �ألجر�` �لتي ُتَعّد �لشمس بكبرها 
حجر�ً في صحر�ئها، �هذB �ألجر�` من �لفضا"، �هذ� �لفضا" من 

�لسما��U؟
�نّبَهتني �لصيحة فأنزَلتني من برجي، هل !قو� >�لعاجي<؟ 
ما 7!يت في عمرl برجًا عاجيًا �ال !عرh ما هو! �لصيحة �لتي 
!كثر ما كانت  �لرمل، �ما  لُنخِرجها من   
�لسيا7 جعَلتنا نثب من 

تغو� في �لرمل.
*   *   *

!�� �ال  لها   hُيعَر َمهاِمَه �فلو�U ال   Uلقريا� بعد  سلكنا 
vخر، �لم !ُكن !�l7 �ال يدl7 !حٌد مّمن كاD معنا !ين موقعها 
7، �كلما ����نا �يغاًال في �لصحر�" ���U بنا ُبعد�ً عن  على �لمصوَّ
مظاهر �لحيا
. �كّنا نستمع !خبا7 �لدنيا من �لر�ّ� فانقطعت عّنا ألننا 
لم نُعد نجد �لوقت �لذl نقعد فيه الستماعه، �ال �لكهربا" �لتي 
نمّدB بها لنستمع منه. لقد خافو� !D ينفد كهربا" �لسياU�7، �كّنا 

!حو� �ليه فال نضيعه في سماn �ألخبا7.

!خبا7ها،   hنعر �ال  نر�ها  فال  �لدنيا  خا�7  كأننا  صرنا 
�لتفكير،  �لمجتمع �!عبا"  �لسياسة �همو`  فاسترحنا من مشاغل 
��نحصر َهّمنا كله في !D تبقى هذB �لسياU�7 تحتنا تحملنا �تمشي 

بنا، �!D نجد ما نأكله �ما نشربه، �!7ضًا ُنلقي عليها ُجنوبنا.

نصبنا �لسر��w !�� ليلة فقط، ثم صرنا !عجز �!كسل من 
!D ننصبه. كّنا نسير �لنها7 كّله سير�ً بطيئًا متعبًا، �لطالما قفزنا من 

�لسياU�7 لُنخِر� ��حد
 غرقت في �لرمل، كّنا نمشي:
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Bُaفي َمْهَمهٍ(١) تشابَهْت !7جاBُa7ِضـِه سـمـا!  Dَلـو  Dّكـأ

�لنها7  في  �لشمس  �ّال  بها   pُيهتد  Uعالما �لبرّية  في  ما 
ُهْم  تعالى: {�بالّنجِم  قوله  !�7كت  �لليل، من هنا  ��لنجو` في 
مو�قع  تحديد  في  عليها  �لعر$  �عتما�  سّر  �عرفت   ،{Dَ�َيهتد
�لبلد�D ��لع �لشعر�" بذكرها عند غَلبة �لشوw �لى !z7 �ألحّبة 
 Uيخّفف عنه سكر�� Bلشاعر �لمحتَضر َليُسّر� D� حتى ،Dلخّال��
�لموD! U يرp ُسهيًال(٢) يطلع عليه من !z7 �لعر$ �هو يعالج 

.Dفي خر�سا Uلسكر��
*   *   *

!مضينا من �لقرياU �لى تبوk !7بع لياٍ�، لعّل ليالي �لسجين 
______________________

(١) �لَمْهَمه ��حُد �لَمهاِمه، �هي �لصحاp7 �لو�سعة ��لمفا��U �لمنقطعة 
(مجاهد).

�لسما"  نجو`  !لمع  ثاني  هو  بل  �لسما"،  نجو`  !لمع  من  >ُسَهيل<   (٢)
َمَيالنه  ���ية  تبلغ  �لجنو$،  نجو`  من  �هو  �ليمانية.   pْعر �لشِّ بعد 
 zخط �لعر wفو !بد�ً   pُير D! 7جة تقريبًا، لذلك ال يمكن�٥٣ -
�7تفاعًا  !كثَر  �لخط جنوبًا صا7  �نحد7نا عن هذ�  ٣٧ شماًال. �كلما 
 
ليالي �لشتا" خاصة)، فهو ُيرp بوضو� في جزير في �لسما" (في 
�لعر$، �ال سيما في �سطها �جنوبها، !ما في خر�ساD �لمرتفعة �لى 
�لشما� فقد �حتا� �لشاعر �لى 7فع 7!سه لير�B. ��لشاعر هو مالك بن 

ْيب، في قصيدته �لتي 7ثى فيها نفسه، �منها قوله: �لرَّ
لَِيا!قو�ُ ألصحابي �7َْفعوني فإّنني َبد�  ُسَهْيلٌ   Dْ! لَِعيني  َيَقرُّ 

 l�في كتا$ >7جا� من �لتا7يخ< لعلي �لطنطا�لشعر. � Dهي من عيو� 
مقالة عنه عنو�نها >شاعر يرثي نفسه< (مجاهد).
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 lلتلميذ �لذ��فلس ! lلتاجر �لذ��لعاشق �لمهجو7، ��لمعّذ$ �
�لصلبة   z7أل� على  نمّر  كّنا  منها؛   Dهو! كانت  لعلها  7سب، 
�لمتماسكة فنحمد �هللا �نسرn �لسير، �نمّر على >�لقاn< �قد عرفتم 
َعيب<  ما هو، �ُيسّمى في با�ية �لشا` >�لطليحة<، �نمّر على >�لشُّ
�هو مسيلٌ َجَرhَ �لماُ" تر�َبه �!بقى فيه حجا7
 صغا�7ً �كبا�7ً ُتعيق 
 
�لسيا7 �7بية يسهل صعو�  !� نصعد  �لسيا7
 كبا7ها �صغا7ها، 
!�لها ثم تعجز عن بلو� ظهرها فتقف ��D تسّلقها... من شّد
 �لى 

شّد
، �ال نعرh ما �لذl يستقبلنا فيها.
مر7نا على مياB من مياB �لبا�ية، �هي متغير
 �للوD ��لر�ئحة 
��لطعم. تسألوD: من !ين عرفنا طعمها؟ لقد �ضطُر7نا مّر�U �لى 
شربها. كّنا نضع �لمنديل !� �لعمامة (�لغتر
) بين !فو�هنا �مائها، 
مثل  �لعمامة   �! �لمنديل  �يبقى على �جه  منه،  يقطر  ما  نشر$ 
�>�لعيسا�ية<  ُتسّمى >غطى<   Bلميا�  Bلخبيث. هذ� �لمنتن  �لوحل 
قحط  سنة  كانت  ألنها  قط  صافيًا  ماً"   h�نصا �لم  �>�لفجر<، 

.hجفا�جد$ �
 Vمن �خو�ننا هو �ألستا mتنا أل�صفُت مسيرنا بعد عو�لقد 
�لشرعية<،  >�لكّلية  بعد- مدير  �لذl صا7 -من   lلحمو� ياسين 
بعدما  �لطريق  بنا" على �صفي  �لخريطة(١)، 7سمها   Bهذ فرسم 
7جعت. �لم !ُكن !عرh حين كّنا نمشي !ين نحن من �ألz7. كل 

______________________
 D!  Uجتهد� �قد  �لسابقة،  �لكتا$   Uطبعا في  �لخريطة  ُتطَبع  لم   (١)
 lلحر`< �لذ� Uضيفها في موضعها هنا. !خذتها من كتا$ >من نفحا!
لم  Vُكر هنا �بعضها  منها  كثير  �لرحلة،   Bهذ Uفيه تفصيال  D�تجد

ُيذَكر (مجاهد).
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lسكة �خلط �حلجا�
�حلد�� �لسياسية


�جلبا� �لشه»
طريق �لبعثة �لسو7ية

بالسياU�7 عا` ١٩٣٥

D�7جبل حو

حر
 �لر�جل

w7أل��
ما�

!` �جل

�7عا

�مشق

wملفر�

Dلبنا


 ط®ية«¯

dلقد�
يافا

7فح

حيفا

Dعّما

�لقطر�نة

باير

l باير
���


���l عر

l باير
���
���l �لصفا

Dسرحا l���

Uلقريا�

7حبة
بسيطة


�ملدّ�7

kتبو

�لعقبة

قبة
 �لع

ليج
خ

سينا"

فلسطني

عربية �لسعو�ية
�ململكة �ل

جبا� �لطبيق

يت
 �مل

حر
�لب

pُبصر

U�7مخطط طريق �لبعثة �لسو7ية بالسيا
لكشف طريق �لحج عا` ١٩٣٥
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�لذl عرفته !ننا تركنا >���l �لسرحاD< �لعظيم عن شمائلنا �سرنا 
�لى �لجنو$، جنو$ بشرw، حتى الحت لنا على �ليمين جبا� 
 z7! قتربنا منها سرنا بحذ�ئها على�  �V� عالية فقصدناها، حتى 
ما 7!يت !عجب منها، فهي !z7 سوية متسعة فيها حجا7
 سو� 
مرصوفة 7صفًا، كأنها !z7 ميد�D ��سع في مدينة كبير
 ُفرشت 

�ُمّهدU تمهيد�ً.

قا�   ،
�لسيا7 عّد��  حّد�ها  كيًال  تسعين  طرفها  في  مشينا 
حتى  �لتصغير،  بصيغة  >ُبَسْيطة<   z7أل�  Bهذ �سم   D� �لدليل: 
�جدنا ثغر
 (ِشعبًا كبير�ً مثل �لو��l) فدخلنا هذB �لثغر
، فإ�V نحن 
في ���ٍ موحش ما 7!يت (�قد قطعت بعد Vلك ما بين سو�7بايا 
في vخر جا�
 �فولند�` في شما� هوالند
) ما 7!يت مكانًا !�حش 
منه! كّنا فيه �حدنا ال �نسي �ال جّني، ما 7!ينا فيه مخلوقًا حيًا، 
حتى !مسى �لمسا" فبتنا فيه ليلة �ُهللا �حدB يعلم كيف كانت، �لم 

ُيدk7ِ �لدليل -على حذقه- !ننا ضاّلوD حتى !صبحنا غد�
 �لغد.

!كوD !كَذَ$ �لناD� d قلت لكم �نني لم !َخف. لقد خفت 
�خاh كّل من كاD معي، خالط قلوَبنا �لرعُب من !D تكوD نهايتنا 
!جسا�نا   l7يو�� علينا  �يصّلي  يغّسلنا  !حد  فيه  ما  قفر  في  ميتة 
بعد  �لينا  لُيهد��  �لسالكين  يستوقف  قبر  لنا   Dيكو �ال  �لتر�$، 
�لموU هدّيتهم: �عو
 صالحة. �هل هنا من سالكين؟ نموU �ال 
نرp �مشق �من َخّلْفنا في �مشق من �خو
 �!هل �!حّبة؟ �!ين مّنا 

�مشق �بيننا �بينها مسير
 سبع ليا� بالسيا7
؟ �ما �ليها سبيل.

!ين بر�p يجرl ��خر�ً مّو��7ً �نحن هنا ِعطا£، بد! يشّح 
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 Dكا �! pقو! Dيستأثر بما معه منه من كا�ينفد �ما معنا من �لما" 
يحمل �لسال�! لقد بلغت �لمسألة حّد �لتنا�n على �لحيا
، �هنا 
تتجّلى معا�D �لرجا�، فإّما �ألثر
 �لبشعة �هذ� ما عند �ألكثرين، 
��ما �إليثا7 �لبالغ �هو ما عند �لقّلة �لنا�7
 من عبا� �هللا �لصالحين. 
!ين مّنا عين �لفيجة �لتي يتفّجر منها �لما" �لذl لم يخلق �هللا (فيما 
علمنا) !صفى منه �ال !بر�؟ !ين عيوD بال�نا �ينابيعها؟ !نهلك ها 

هنا عطشًا �نحن !بنا" �ألz7 �لمبا7كة، !z7 �لعيوD ��لينابيع؟

�كاD �لدليل حركة ��ئمة ��ئبة، ال يهد! �ال يسكن، يصعد 

 جبل �ينظر، ثم يهبط �يصعد !خرp، فال يرp شيئًا فيعو� �7V
محتا�7ً متألمًا. حتى نز� مّر
، �كاV Dلك مسا" �ليو` �لثاني لدخولنا 
هذ� �لو��l �لذl َسّميته >���l �لموU<، فلمح على �لبعد جبًال، 

.p7َ�صلنا، هذ� َشر�فقد  ��قا�: !بشر�كّبر �فهّلل 
*   *   *
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-٧٤-
�حلة لحجا� (٥)

في تبو�

لّما قا1 لدليل مستبشرً َفِرحًا: "هذ َشر#�""  حَسسُت كأنه 
يهتف باسم حبيب قديم َبُعد به عهد8 #طا1 عنه ُبعد8، 6كر5 

لجبل لذ8 يطرF #يشرF #يغّني،  لم يُقل لشاعر:
، #لو َسَقو َسَقوني #قالو: ال تغنِّ

جبا1َ َشر#�" ما سقوني َلغّنِت

لذ8 كنت  حفظه >جبا1 ُحَنين<، فأ8ّ الثنين هو:  Qّ  على
شر#�" كما قا1 ياقوU  5 ُحنين كما حفظت  نا؟(١)

 ما حنين فهي جا�X مّكة، طالما صر5 من بعد (لّما سكنت 
 Yلنفس باجتاللربيع،  نّفس عن  Uمّكة)  خر^ [ليها في َعشّيا5  يا
لر#a برقيق نسيمها #عاطر �#حها، بساتين كّلما  a#ّ� # جمالها
 Uلشا فيها، فهل هرَبت من  لغوطة #حسبت  نني  ��تها 6كر5 

______________________
لصحيح هو جبا1 ُحنين، #لبيت للحّال^ (مجاهد). (١)
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حتى نزلت >�لّشر�ئع<، كما �عمو� !D �لطائف هاجرU من �لشا` 
>�لطائف<؟  ُسّميت  َثّم  �ستقّرU هنا، فمن  فطافت �ألقطا7 حتى 

�ليس هذ� من صحيح �ألخبا7 �لكنه من طر�ئف �للطائف.
�في ُحَنين (�هي �لّشر�ئِع) عيوD كانت تأنس عيوُننا بصفا" 
 Dكعيو �ال   Dعيو سو�قيها،   wنطال� مع  !فكا7ُنا  �تسر�  مائها 
تنبثق  ْعد�D �ما" �ال كَصّد�"<(١)؛ تلك  �لشا`، >مرعى �ال كالسَّ
من بطن �لثرp با7�
 ُتثِلج �لفؤ�� �تبّل �لصدp، �هذB تخر� ��فئة 
فاتر
 تدفع �لعطش �لكنها ال تلّذ �لشا7$، على !D هذB في هذ� 
�لقفر �!ختها �لكبرp (�لِجْعر�نة) !غلى �!ثمن من تلك �لتي تخر� 

من �ألz7 �لتي تجرl من فوقها �ألنها7.
*   *   *

لّما قا� "هذ� َشر�p7" حسبت !ننا قد �نونا منه �!ننا نمشي 
 D! بعد  تعّلمت  قد  كنت  ما  !مامه،   Dفنكو  
بالسيا7 ساعة  7بع 
قريبة. فسرنا  فير�ها  فتتجا��ها همته   Uلمسافا� �لبد�l يستصغر 
�لنها7 كله �لى �لليل �شر�p7 ما �نا مّنا �ما 7!يُتنا قد �نونا منه؛ 
�نه ال يز�� �7بضًا مكانه على حد�� �ألفق. فنزلنا للمبيت، �لّما 

______________________
(١) >مرعى �ال كالسعد�D �ما" �ال كصد�"< من !مثا� �لعر$، ��لمعنى 
 .Dْعد� !D هذ� نباU يصلح للرعي �لكنه ال يبلغ في �لحسن مبلغ �لسَّ
�يقو� �لكّتا$ �ليو`: >7جل �ال كالرجا�< يريد�D !نه 7جل ال تبلغ 
مقامه �لرجا�، تعبير يستعمله �لكّتا$ حتى �لكبا7 منهم كالعّقا� 7حمه 
يبلغ مبلغ  !نه 7جل �لكن ال   Bمعنا ،D�هو بعكس ما يقصد�هللا، �

!Dنهم ال !نه فوقهم كما يحسبو��لرجا� ألنه �
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!ضا" �لنها7 عدنا فمشينا، حتى نزلنا َغو�7ً من �ألz7 غا$ فيه 
عّنا شر�p7، فلما خرجنا من �لغو7 7!ينا جبًال عظيمًا معترضًا، ما 
عرفت هل هو �لذl غا$ عّنا قد عا� فظهر لنا !` هو جبل غيرB؟ 
فد�7 بنا �لدليل من حوله ليجّنبنا صعو�B، فإ�V �لجبل يد�7 معنا 
من حيث �7نا، �لم يبَق لنا ُبّد من !D نصعدB. �لو كّنا نمشي على 
�7تقو� جبًال  �لجبا� 7بما  !قد�منا لكاD !هوD علينا، فإD متسلقي 
قائمًا كالجد�7 مستعينين باأل�تا� �بالحبا�، �لكن علينا !D نرتقيه 
بسيا�7تنا �لتي تحمل �ألهو�� من �ألثقا�، �تحملنا �مّنا من هو 

>!ثقل< من كل تلك �ألحما�.

مثل  في  نمشي  �لجبل،  صعو�  في  كامًال  نها�7ً  صرفنا 
�لممّر�U �لحلز�نية، نرسم ���ئر �سط ���ئر، �قاسينا ما ال يبلغ 
بلغنا  حتى  �لرجا�،  صنا�يد  �ّال  عليه   pيقو �ال  �لوصُف   Bمد�
 z7قّنته(١) فأشرفنا على عاَلم جديد، على منبسط فسيح من �أل
كأنه �لبحر، في �سطه سو�� كأنه باخر
 ماخر
، قا� لنا �لدليل: 

.kتبو Bهذ
*   *   *

في  معي  تفّكر��   D! !7جو  سؤ�ًال،  ألسألكم  قليًال  !قف 
!نه  مع  فينا،  سجّية  كأنه   hالختال� صا7  ما  لنا  عليه:  �لجو�$ 
(لوال  كا�  �يننا حتى  في  !بعد شي" عن سجايانا؟ هوجمنا   Dكا
!D �هللا حافظه) يضيع �لدين، تد�عت �ألمم علينا �غفلنا عن حقنا 
حتى غلبونا على بقعة من قلب بال�نا: على فلسطين، �طمع فينا 

______________________
(١) ُقّنة �لجبل هي ِقّمته.
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�لُملحد�D �>�لمبّشر�D< �كل ��nٍ �لى شرعة �لشياطين، �نحن مع 
هذ� كله ال نز�� مختلفين.

 ،kتبو على  بعيد  من   hُيشِر جبل   d!7 على  بكم  �قفت 
�نحن ِقّلة من �لناd في جبل َقفر في برية منقطعة في ليل بهيم، 
 
مّر  hالختال� تركنا  فلو   ،kلهال�  �!  nلضيا� لخطر   Dمعّرضو
�لنها7  يطلع  حّتى  هنا  !نبيت  �ختلفنا:  �لكّنا  هنا.  �نحن   Bلتركنا
فنمشي في نوB7 �لى تبوk، !` نصبر على �لتعب �ننز� �ليها فننا` 

فيها vمنين؟

 
نبّينا عّلمنا في مثل هذB �لسفر  D! لم يكن علينا !مير مع�
(�لو كّنا ثالثة) !D ننّصب علينا !مير�ً مّنا، �طا� �لجد�� �علت 
 
�ألصو�U، �كنت مع �لشيخ ياسين 7حمه �هللا ��لدليل في سيا7

��حد
 فأمر �لسائق بأD يهبط.

�لخيا�  بعين  �لمشهد   p7!  ���! ال  �ني  يهبط؟  !ين  �من 
ممتلئ  شديد�ً  ميًال  مائل  منحَد7  كاملة:  سنة  خمسين   "�7� من 
!هلي  ��ستو�عته  �هللا   Uستغفر��  Uفتشّهد صغا7.   
بحجا7
! ،p7�V!ني حتى ال !سمع  �!حّبتي، �!غمضت عيني حتى ال 
صوU �لحجا7
 تتدحر� من تحت ���ليب �لسيا7
 كأنها سيل ما" 
يتدّفق! �كاD يو` كيو` هبطت مع تالميذ مد7سة �لغوطة من جبل 
�لربو
 في �مشق، �قيقته ساعة �ساعته يو`، ��لموU يترّبص بنا 
في كّل ��7
 يد�7ها �لد�ال$ �كل حصا
 يمّر عليها. �صرنا من 
ميل �لسيا7
 كأننا �7كعوD في �لصال
 ألننا �نكفأنا على �جوهنا، 
�مضت مّد
 لست !�l7 كم هي بلغة (�لساعاU) �لكني !�l7 !نها 
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كانت بلغة �لمشاعر يو` عذ�$.

�ما صّدقت !ننا بلغنا �لسهل سالمين، �خرجنا ننفض غبا7 
 ،wفو Dصحابنا ال يز�لو! �Vسنا فإ�a7 7فعنا�عن ثيابنا،  Uلمو�
تبد� سيا�7تهم كأنها -من صغرها- علب �لكبريت. فجعلنا ننا�يهم 
لينزلو� �هم يصرخوD بأنهم ال يستطيعوD، فال نحن نتبّين كالمهم 
يتبينوD كالمنا، ألD صدp �لصوU يختلط به فال نفهم  �ال هم 
�لكال` من تعاُقب �ألصد�". فلجأنا �لى �إلشاU�7 بالمنا�يل �نحن 
ثم   
مّد ُيبصر�ننا، �مضت  لعلهم   
�لسيا7 !ما` مصابيح   Dقفو��
7!ينا �لسياU�7 تتعاقب هابطة، ما !بصرناها تمامًا �لكن 7!ينا حركة 

!نو�7ها.

 kمير تبو! �لذين بعث بهم  �لجند  �لينا مع �صو�  ��صلو� 
الستقبالنا ��7شا�نا، �بلغنا �لبلد، �لكني لم !بصر منه شيئًا �ال 
 
شّد �من  �إلعيا"  من  !جد  كنت  ما  شغلني  !بصر،   D! حا�لت 

>�النفعاالU<، حتى �خلنا �لمنز�.

 Uتلك بيو .Uمن منا�� �لقريا B7!ينا lلم يكن منزًال كالذ
من �للبِن ��لطين �هذ� بنا" حضرl، حسن �لعما7
 ��سع �ألبها" 
 hتعر!  D! �لى  �لفضو�  �لكثير
، ��فعني  �لممّر�U ��لُحَجر  فيه 
ما هو فمشيت قليًال، فجا"ني ��حد من >�لُخَوّياD< فقا� لي: من 
هنا. فتبعته، فأ�صلني �لى با$ مغَلق فأشا7 �ليه �تركني، فدخلت 
 
�لبا$ فوجدU شيئًا ما كنت !طمع في مثله �ال في �لمنا`، مفاجأ

مألU قلبي بالدهشة �بالفرحة معًا.
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>�لبّر�ني<  فيه  �لشا`(١)   Uَحّماما مثل  َحّمامًا   Uجد�
�>�لجّو�ني< ��لما" �لحا7ّ ��لبا7�، ��جدU �لمنا�يل �>�لمناشف< 
معّلقة ��لصابوD مَعّد�ً. فرجعت �لى حقيبتي فاستخرجت منها ثيابًا 
نظيفة �عدU �لى �لحما`، �لست !كتمكم !D �ألَثر
 (!l �ألنانية) 
غلَبتني فخفت !D يسبقني !حد �لى هذB �لنعمة. �كنت لّما خرجت 
من �مشق قد �جتهدU فأخطأU حين !لقيت عّني ثيابي �لتي !لفتها: 
�لبنطا� ��لر��" (�لجاكيت)، �لبست ثوبًا عربيًا مفتوحًا من �ألما`، 
 lهو �لذ�ساطنا، �ُيَضّم طرفه �لى طرفه بالشالة �لتي نعقدها على !
كّنا نلبسه في �ألعيا�، �هو لباd �لمشايخ في مصر (�لقفطاD) �هو 
من ُصنع �لشا`، مع !Dّ �للباd �إلفرنجي (!قو� �لحّق) !خّف في 
هذB �لرحلة �!نفع، فما بلغت تبوk حتى تمّزw هذ� �لثو$ ��متأل 

.mسا�باأل
 ،lعلى جسد Dما كا �لحّما` خلعت كل  فلما 7!يت هذ� 
�كاD �لحّما` ُيوَقد من ��خله بالحطب فرميت تلك �لثيا$ كلها 
في موقد �لحّما`، �!قبلت !صّب �لما" �لحا7ّ على جسدl فأشعر 
 �V� هطل عليها �لمطر، هذ� �V� لجاّفة� z7بمثل ما تحّس به �أل

كانت �ألz7 تحّس.

!نهيت �غتسالي على عجل لئّال يطو� عنهم غيابي �ألفسح 
�لمجا� لغيرl، �لبست �لثيا$ �لنظيفة �عدU بها �ليهم، فُشدهو� 

______________________
 Uعظيمة قديمة �ندثر !كثرها لّما ُ!نشئت �لحّماما U(١) في �لشا` َحّماما
في �لبيوU، �مّما بقي >حما` �لجو�
< في سوw صا7�جا، ال يز�� 

قائمًا من نحو تسعمئة سنة، �هو مصنَّف في �لمو�ضع �ألثرية.
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�لى  فأسر��  �لسنتهم،  �مسك  �ألمير  �جو�  �لكن  �ُ�هشو�، 
�قربهم �لّي ��فهمُته �لقّصة ��للُته على �لطريق.

حا1  على  يذهبو4  ��حد،  بعد  ��حد�ً  يقومو4  :�لو�  فما 
�يعو��4 على حا1. �كا4 قد حّل �لهزيع �ألخير من �لليل، فُدِعينا 
حوله  كا4  �لكن  بر�سه،  �لمعهو�   A��لخر �كا4   ،Cلطعا� �لى 
 D��طباM �لخضر ��لو�4 �لطَّبيخ �قد ُصّفت حولها �لمالعق �كؤ

�لماP، فأكلنا �هنأ �كلة ُمْذ فا�قنا �مشق.

ما  ��يناسه  كرمه  �من  �ظرفه  �ألمير  لطف  من  �جدنا �
�يها �ألمير سامحني �4 نسيت �سمك، فما  فيا  ال يجزيه شكر، 
نسيت كرمك �ال فضلك. �لقد عرفت �نه ُنقل -بعد Yلك- �مير�ً 
 .Zهو من �ألسر\ �لنبيلة �ألصيلة من ]1 �لسدير�للمدينة �لمنّو�\، 
 Zلكن مثلي من كبا� �لسّن هو �لذ��ما مثله بالذZ ُينسى �سمه، 

ينسى �ألسماP، �حمه �هللا �جز�^ عّنا خير�ً.

*   *   *
 �Yلبلد، فإ� bنمنا �لى قريب �لظهر، فقمنا نر�صّلينا �لفجر 
 ،Z:ُمّد �لخّط �لحجا لّما  ُبني  �نزلونا فيه مستشفى   Zلمكا4 �لذ�
��مامه �حبة كبير\ يقابلها من �لجهة �ألخرb بناP كبير هو �لمحّطة، 
��نت - fعلى يسا���هي �كبر محّطة بين �مشق ��لمدينة �لمنو�\. 
��قف بباj �لمستشفى تستقبل �لمحّطة- بساتين فيها ثالg عيو4، 
يقو1 �صحاj >�لمغا:Z< �4 �هللا با�f فيها لّما �صل �سو1 �هللا ‘ 
في غز�\ تبوf �ليها، �بساتين كثير\ فيها �لنخل، �خال1 �ألشجا� 
�من ���ئها بيو� �لقرية �ال تكا� تبلغ �لمئة، كذلك قّد�تها لما 
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7!يتها، في �سطها مسجد كمسجد �لقرياU �قصر �إلما7
، �هو 
مبنّي بالطين ال يمتا� من بيوU �لقرية �ّال بأنه !كبر.

هذB هي تبوk �لتي عرفتها، �لقد عرضو� مّر�U في �لر�ئي 
 U�7لعما� جانَبيها  على   n7لشو�� فيها   
جديد مدينة   (Dلتلفزيو�)
 Bحتى هذ ،Dمدينة فيها كل ما في �لمد ،U�7تتر�كض فيها �لسيا
�لتي لم !فهم لها معنى (!عني >�لمجّسماU �لجمالية< �لتي يخلو 

.kكثرها من �لجما�) قالو� �نها تبو!
مر7نا  �لتي   kتبو  -DV�- هي  فما   kتبو هي   Bهذ كانت   D�
فّتانة   
فتا �لطفلة   U7فصا طفلة،  7!يتها  !نني   `! فيها؟  �بّت  بها 
يلعب جمالها بعقو� �لرجا�؟ !` !نا �ليو` كعالِم �آلثا7، يحفر في 
قائمة على  بلد
 !خرp، كانت  �ألz7 حتى يستخر� من بطنها 
�جه �ألz7 يومًا ثم ماتت فُدفَنت في !حشائها، فجا" هو ُيعيُدها 

�لى ظهرها؟
كيف   (lبلد) ��مشق   U�بير� �بغد��   
�لقاهر  hعر! !نا 
�متّد �توّسع  كانت قبل خمسين سنة �كيف صاU7 �آلD، كلها 
���� !ضعافًا، �لكن لم يقطع شيٌ" منها شوطًا !بعد مّما قطعت 
تلك  عرفها  من  �ّال  �لكال`  هذ�  معنى  يفهم  �ال  �لمملكة،   Dمد

�أليا`.
*   *   *

قر�ية مثل ��7  �Vهبنا نز�7 �ألمير في مقّرB، فدخلنا ���7ً 
�لقرية لها 7حبة ��سعة فيها غرh �لها ��7َ ملتٍو صعدناB فبلغنا 
7حبة !صغر منها، في صد7ها غرفة ليست بالكبير
، في صد7ها 
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�نه ليس  فيها �خرh، بل  مكتب عا�l �مقاعد من �لخشب ما 
عليها صبا�، فلم تَكد �لغرفة تتسع لنا.

نهض �ألمير �مشى �لينا يستقبلنا، �ما فرغنا من �لسال` عليه 
قا� بصوU منخفض: قهو
. �كنت قد  �من !خذ مقاعدنا حتى 
 mأل� l! ،lّجمع ُخَو) Dلُخَوّيا� l! ،خل �لرجا���!نا �لحظت 
�ألصغر) ��قفين في 7حبة �لد�7 �على �لسّلم �!ما` �لغرفة �على 
 ،>
بابها. فما قا� �ألمير >قهو
< حتى صا� �لذl على �لبا$ >قهو
حتى   ،>
>قهو يليه   lلذ� �كّر7   ،>
>قهو �لد�7  في   lلذ� فقا� 

.Dين كا! l7�! لست� 
�صل �لصوU �لى صانع �لقهو

 ...B� ،B� ،Bهو ،Bهو ،
سمعنا خمسًا �خمسين قهو
، قهو
تخر� متعاقبة متالحقة كأنها طلقاU مدفع 7شا£، خرجت كلها 
في ثال� �!7بعين ثانية، فا7تعبنا �لم نعرh ما �لحكاية �فعَلت 
�لفر�7،  يريد  �لبا$  يطلب   nسر! من  فمّنا  فعلها،  بنا   
�لمفاجأ
 Bضع يد�مّنا من � ،z7منا من سقط على �أل� ،mمنا من صر�
على سالحه! ��ألمير يضحك قد �7قته هذB �لدعابة، �نظر �لّي 

كالمتسائل فقلت: ما هذ�؟ لقد حسبته �لغز�.

فيها  يبَق  فلم  �لعزيز  بعبد  �لبال�   Bّمن �هللا هذ! قا�: ال، قد 
 D! نريد ،
غز� �ال ما يشبه �لغز�، �لكنها طريقتنا في طلب �لقهو

يسمع جير�ننا �من هم حولنا ليحضر�� �لينا. 

�لذلك يكرهوD (!� كانو� يكرهوD حين �لرحلة) طحن �لُبّن 
(�لكلمة   D�ِبالها �ّقه   Dيستحسنو� لها   Uلتي ال صو� بالمطحنة 
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�هو  بالِمْهَبا�،   Bُقر�� �لشا`  با�ية  في  عندنا  �يدّقونه  فصيحة). 
 h�معر nُيصنع من نو�كبير من �لخشب له ِمَدّقة من مثله،  D�ِها
منقوشًا  �لمهبا�   Dيكو� �لخشب.   nنو�! من   (lعند (عندهم ال 
مزخَرفًا، �من يسمع �لدwّ فيه مّمن ُيحسنه يحسبه vلة موسيقية، 
فكأنها  جو�نبه،  على  ��قة   Bقعر في  �لُبّن  على  �قة   wّيد ألنه 
 :Uلنغما� بها   Dيضبطو� Dلمغّنو� �لتي يستعملها  �لعرفية  >�لنوتة< 
 l!) �لجوقة  في   >wّلر�< يمسك   lلذ� �يتوّالها  �>تك<،   >`�<
>�لتخت<، �كلمة �لجوقة فصيحة). �قديمًا كانو� يستعملوD >تّن< 
 Uلنغما� nنو�! wVلحا� wُّيخر� �لد��>تْن< بالتخفيف. �بالتشديد 

��لمقاماU من �لمهبا� �لذl يدwّ فيه �لُبّن.

*   *   *
�قد VكرU في كتابي >من نفحاU �لحر`< بعض ما عرفنا من 
قو�نين �لقهو
 �!عر�فها عند �ألعر�$ �ما 7!ينا من �لعناية بها، �قد 
فهمت سّر حرصهم عليها لّما 7!يت !ثرها في �لجسد �لمتعب، فقد 

نصل غاية �لتعب فنشر$ منها فناجين فنحّس بالر�حة ��لنشا{.

�ال يطبخوD �لقهو
 كما نفعل في �لمدD، بل يضعوD فيها 
من >�لهيل< !كثر مّما يضعوD من مسحوw �لُبّن، �ينقلونها من َ�ّلة 
قا
 !سما" كأسما"  �لسُّ ال� عند !صحابها من  �لدِّ  Bلهذ�ّلة، �َ �لى 

�أل�ال�، فهذB >�لعر�سة< �هذB >�أل`<، �لخ.

ّلة)  (�لدَّ �آلنية  يمسك  �لساقي   D! تقديمها  في  v��بهم  �من 
�لشا`  في  صنيعنا  صنع  �َمن  باليمنى.  �لفناجين  �يقّد`   pباليسر
 D! من �إلهانة�لك �هانة للضيف، V ُعّد pباليسر Dفقّد` �لفنجا
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يتخّطى ��حد�ً فال يقّد` �ليه �لفنجاD، ��لقاعد
 !D يبد! من �ليمين 
ثم يقّدمها للقاعدين على تسلسل !ماكن قعو�هم، �ال يصّب في 
�لفنجاD �ّال قليًال 7شفة ��حد
، �ليس من �لكَر` !D يمألB، �من 
 Dيشربه، فإ D! فعليه Bيهّز D! صّبه قبل Dفإ ،Dكتفى هّز �لفنجا�
 �! هو  يشربه  بل   Bبعد لمن  �لساقي  يقّدمه   D! َيُجز  لم  يشربه  لم 
يريقه على �ألz7، �لو كانت مفر�شة بالبسا{ �لغالي !� �لسّجا� 
�لثمين. هذ� ُحكم �لعا�
، !ّما حكم �لشرn فإD هذ� ال يجو� ألنه 

.B�فسا��من با$ �ضاعة �لما� 

فاضل   d7ّلفرنسية من ستين سنة مد� �للغة  يد7ّسنا   Dكا�
�سمه شكرl �لشربجي، كاD ضابطًا كبير�ً في �لحجا� بعد �لحر$ 
�ألعر�$،  من  !صلهم  �لجند  من  فصيًال  يقو�   Dكا� �أل�لى، 
فيَم  قا�:  فلما حضر��  يجدهم،  فلم  عمل  ساعة  في  فافتقدهم 
�لساعة �بال �DV؟   Bفي مثل هذ! َنَتقهوp. قا�:  كّنا  قالو�:  كنتم؟ 

قالو�: ��هللا -يا �لبيك- نتقهوp �لو في خشم �ألسد!
�قد بطلت �آلD بحمد �هللا !مثا� هذB �لمشاهد �عّم �لجنَد 
�النضبا{ ��لنظا`. �من �لعهم بالقهو
 !نهم نحتو� من �سمها فعًال 
فقالو�: >َتَقهوp َيَتقهوp<، �توّسعو� في معناB حتى صا7 يشمل ما 

.>lيشمله �سم >حفلة �لشا
*   *   *
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-٧٥-
lلحجا�� lلخّط �لحديد�

�قفت بكم في تبوk !ما` محّطة �لخّط �لحجا�l، هذ� �لخّط 
�إلسالمية  �لد�لة  عاصمة   ،
�لمنّو7 بالمدينة  �مشق  يصل   lلذ�
�لثانية بعاصمة �لد�لة �إلسالمية �أل�لى. هذ� �لمولو� �لذl �ستمّر 
حمله تسع سنين، حتى ُ�لد سنة ١٩٠٨ فابتهج به �لعالم �إلسالمي 
�لفرحة  مباهج  تنتهي  تَكْد  لم  نفقاU �ال�ته، �لكن  �شاk7 في 
حتى حّلت مو�جع �لوفا
؛ >�لمولو�< �لذl فرحنا به سنة ١٩٠٨ 
قتًال، �نحن  ُقتل  فر�شه �لكن  ما ماU على  ماU سنة ١٩١٨، 

قتلناB بأيدينا.

بِأْيديِهْم  ُبُيوَتُهم   Dَلذين {ُيْخِرُبو� �ليهو�  7بنا خبر  لقد خّبر 
 lيد!� بأيدينا  بيوتنا  نخر$  نحن  فجئنا  �لُمْؤمنين}   lْيد!�َ
vية {�ّنما  نطمس   Dبأ لنا   dسو�بليس �  D؟ أل�Vلما �لكافرين، 
vية من كتا$ $ّ7  !D يطمس  يقد7 !حد  �لُمؤمنوDَ �خوٌ
} (�ال 
�لعبا�) �!D نضع مكانها (�!ستغفر �هللا مّما !قو�) vية ليست من 
�لعر�بة!   
!خّو �ّال   
!خّو ال   ،
�خو �لعر$  �نما  هي:  �هللا  كتا$ 
!هلنا  �لحقيقة من  !هلنا (�ليسو� في  َ̀ قو` من  !قال �سّخر لذلك 
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من  بدًال  �لقومية  7با{  �لى  فدعو�  صالح<)  غيُر  >َعَملٌ  ألنهم 
7با{ �إليماD، �!عانهم على Vلك قو` سو" من �لترk يبر! منهم 
 �v !D ��لة  نسو�  �لذين   Dيو�التحا� �ألتر�k، هم  �لمؤمنوD من 
عثماD �نما قامت باإلسال`، ��إلسال` هو �لذl نقل ملوكها من 
�لغا$،  �لذئا$ في   Dلقتا� شأ��لقتل � �ّال   Dيعرفو بد� 7عا
 ال 
فجعلهم -لّما �عتنقوB- سا�
 �لقاU�7ّ �لثال� �ُحّكا` �لد�لة �لتي 

.dلة بني �لعبا���لة بني !مّية ��لتين �لكبَرَيين: �كانت ثالثة �لد

�لنية،  صافي  �لقلب  طاهر   Dكا من  منهم  مّنا،   dنا �قا` 
ما يريد �ّال �فع !pV هؤال" >�التحا�يين< حين !�7��� محو Vكر 
�كانت  منهم،  �لنبّي  �ُبعث  بلسانهم،   Dvلقر� نز�  �لذين  �لعر$ 
�لقبلة في !7ضهم ��لحّج في �يا7هم، �!�7��� >تتريك< �لعناصر 
للنيل من �إلسال` �شّق  �لعثمانية. �منهم من �جدها فرصة  غير 
عصا !هله ��حيا" �لدعو
 �لى �لعصبية �لمفّرقة فيهم، �!كثُر هؤال" 
�لمسلمين  من  نفر  �منهم  �َعْفلق.  كز7يق  �لمسلمين  غير  من 
 
�لدعو  Bهذ في  حماسة  �لكفا7  من  !شّد  كانو�  �لكنهم  باالسم 
�لباطلة ��ندفاعًا في تأييدها كساطع �لحصرl... �تحّرk شياطين 
�إلنس �لذين كانو� هم ��ليهو� مصد7 كل بلّية �كانو� d!7 حربة 
�الستعما7، فبعثو� ��حد�ً من !بالستهم �سمه لو7نس ليقو� �لغافلين 
�لخّط  تخريب  �لى  �لمعا�ين،  �ألشر�7  يقو�  كما  �لمخد�عين، 

.Dيؤّمهم هذ� �لشيطا Dفي هذ� �إلثم �لفريقا kفاشتر .lلحجا��

�كلما قر!U في مذكر�ته �لتي سّماها >!عمد
 �لحكمة �لسبعة< 
(�قّبحها �هللا من حكمة، !عمدتها سبعة بعد� !بو�$ جهّنم)، كلما 
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قر!U !خبا7 نسف �لخّط �قتل >�لوليد< �لجميل �لذl لم يتجا�� 
عمرB عشر سنين، �حر�سه �موظفيه من �ألتر�k �لمسلمين �خو�ننا 
 p7!� كرتها !حس �أللم يحّز في قلبيV �! في �لدين، كلما قر!تها

�لدمع يقطر من عيَنّي.

�كنت   ،١٩١٨ سنة  �لشا`  في  �لعربية  �لد�لة  قامت  �لّما 
في vخر �لمد7سة �البتد�ئية، سمعت بأنه تأّلَفت >مديرية خاصة< 
إلصالحه، فأصلَحت !�ًال ما بين �مشق ��7عا ثم ما بين �7عا 
كلها   ،Dلبنا�  D�7أل�� سو7يا  مثل  �فلسطين  فلسطين.  �حد�� 
�خلو�   �V� �لمستعمرين  �لكن  ��حد،  بلد  �كلها  �لشا`   z7!
 
بلد
 قّسموها �جعلوها بال��ً �جعلو� !عّز
 !هلها !Vّلة. كانو� !عّز

باتحا�هم فصا7�� V!ّلة باختالفهم، >�كذلك يفعلوD< ��ئمًا.

�!خَذU هذB �لمديرية تتابع �صال� �لخّط �لذl �ّمرB لو7نس 
محطَّم   Uلمحّطا�  ` مهدَّ �لخطو{  مقلَّع  �أل�صا�  ُمقطَّع  �تركه 
 d!7 على Dكا� ،Uآلال��لمعامل � �لقاطر�U ��لحافالU فاسد 

هذB �لمديرية عال" �لدين �لد7�بي، ��لي �مشق يومئذ.

تقّدمها  فلم  �صالحه  بد"  على  ُ!نفقت  �لتي  �ألمو��  !ّما 
 hقا�! !مو��  من  َتَجّمع  ما  هي  بل   ،
�لفقير  
�لجديد �لحكومة 
 
7��� D! لو�غيرهما. �مصر �جد�ً في �لشا`  
�لحرَمين، �هي كثير
تابعتها  �لسبّيل)  ��لشيخ  عبيد  بن   Dلشيخ سليما�)  Dآل� �لحرَمين 
صنعًا،  ألحسَنت  بها  للمطالبة  محامين  ��ّكلت  عنها  �بحثت 
�لعالم  �7بطة  بذلك  قامت  لو   �! �هللا،  �!ثابها   dلنا� �لشكرها 

�إلسالمي !� �لند�
 �لعالمية للشبا$ �إلسالمي.
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فلما �صل �إلصال� �لى َمعاD كانت نكبة ميسلوD ��خو� 
�لفرنسيين �مشق، فوقف �لعمل.

*   *   *
�بعد، فما قصة �لخّط �لحجا�l؟

�D لدlّ من خبرB ما ال يعرفه �ّال �لقليل، !خذُته من �لصديق 
نديم �لصو�h (7حمة �هللا عليه)، �كاD !علم �لناd بتا7يخه ألنه 
عمل في ���7ته نحو نصف قرD، من حين كاD كاتبًا صغير�ً فيها 
�لتي !طلعني  �لوثائق  !كبر موظفيها، �من مجموعة  �لى !D صا7 

.Bعّد! Dتقرير له شامل كا�عليها 

 Dيجتمعو D7ها من �لبلد��ما جا�لُحّجا� من !هل �لشا` � Dكا
في �مشق، فإ�V كاD موعد �لحّج خرجو� جميعًا �ليه مع �لَمْحِمل 
 >
�لشامي �معهم حامية عسكرية تحميهم بالقّو
، �معهم >�لصر
عليهم   D�يمّر  lلذ� �ألعر�$  كيد   Dيدفعو بالما�،  تحرسهم 
�لمد�فع.   U�فا! �لما�  ينفع معه  لم  �بالترهيب، فمن  بالترغيب 
�7بما عجزU هذB �تلك عن �فع !�Vهم فنا� �ألpV �لُحّجا�. �في 

>�لصر
< 7يع !�قاh �لحرَمين ليوn�ّ على فقر�ئهما. 

 hلزخر�� �لنقش   n7با �لشكل  هرمي  هو��  �>�لَمْحِمل< 
ُيحَمل على جمل (�ال يز�� �لمحمل محفوظًا في متحف �مشق) 
يسبقه جمل vخر عليه >�لّسْنَجق<، �هو علم ملفوh. �كال �لجمَلين 
ُيلبِسونه ثوبًا عليه مثل نقش �لمحمل �ُ�خُرفه، تتقّدمه �لموسيقى 
 ،
�لعسكرية. �يكو< D���n �لمحمل< يومًا من !يا` �مشق �لمشهو�
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 U7بما �سُتؤِجر�لتي يمّر بها، � Uعلى نو�فذ �لبيو dحم �لنا�يز
�لنافذ
 بالمبلغ �لمرقو`، �7بما نا` �لناd على !طر�h �لطريق من 
 .Dخر حّي �لميد�v لى� (لقصر �لعدلي� Dهو �آل�) قصر �لُمشيرّية
 Bلوجو� معه  يمشي  �لمحمل،  فيها  خر�   
مّر vخر   Uشهد �قد 
�نتهى   �Vفإ  .dلنا�  hصنا!�  >Dلمهرجو�<� ��لمرتِزقة   Dألعيا��
ُمَزْيريب، �هي !�نى  �لى  �لُحّجا� في قافلة عظيمة  �لو��n خر� 
 Dكانت عما�) Dفعّما ،(U7ِعاVْ!) مشق، فد7عا�من  D�7حو pقر

.D!نا !عرفها كذلك)، ثم �لى معا�قرية، 

من  منها  !عظم   �! مثلها  بقافلة   Dلمصريو� �لُحّجا�  �يأتي 
طريق �لعقبة فيها �لمحمل �لمصرl، فيلتقي �لمحمالD غالبًا في 
!ضخم  مر�سم   lلمصر� �للمحمل   .kتبو �لى   Dيمشيا ثم   Dمعا
����n !عظم، �كالهما بدعة في �إلسال` ُترتَكب يو` ���عه في 
�لمحمل  حا��   Dكا حتى   ،Uكثير�  Uُمنَكر� �لشا`  �في  مصر 
 Bنبأ  Dستعلمو�ية، �لسعو�� بين مصر  حينًا   
�لجفو �لذl سّبب 

بعد قليل.

�لمدينة  �لى  �مشق  من  �لطريق  على  تقطع  �لقافلة  �كانت 
 h�لشقا� (في  �لجما�  على  �لنها7  في  تمشي  ليلة،  !7بعين 
��لهو���) �على �لد��ّ$، �كثير من �لناd يمشي على 7جليه، 
�لخيا`،  فنصبو�   Dلخّيامو� سبقها  �لمنز�  من  �لقافلة  �نت   �Vفإ
��لباعُة ��لصّناn �تقّدمها �ألعو�D فأعّد�� �لطعا`، فال يجي" �لليل 
حتى تقو` في �لبرية مدينة كاملة، ُتوَلد �لعشّية �تموU من صبا� 

�لغد.
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فلما ��� �لسلطا� عبد �لحميد (�لذ� سّو
 �ليهو
 تا�يخه 
ما  $نو"  %ليه  فُنسبت  -جوههم،  �هللا   
سّو عليه،  -�فتر�/  كذبًا 
 
يهو �نه طر
 -فد  �لذ� عمله  يعملها، كل  لم  ��تكبها -�عما8 
-بصق على $هبهم -�مو�لهم -�بى عليهم �متال= شبر في فلسطين، 
فرحمه �هللا -�خز� من �فتر� عليه، -سامح من صّدC �لمفترين 
 �عن غفلة منه -ال سامح من �ّيدهم عن تعّمد -%صر��)، لّما ��
$لك عزO على مّد هذ� �لخّط �لحديد� -بذ8 فيه خز�ئن �لما8، 

-�ّغب �لمسلمين بالبذ8 فمّد-� %ليه �ُكّفًا مبسوطة بالعطا/.

فأمر   Tلتبّرعا� تكِف  -لم   ،١٩٠١ سنة  بالعمل   Yشر-
بإحد�[ طابع مالي ُيلَصق على كّل عريضة -كّل معاملة �سمية، 
فدّ� على �لخّط ماًال كثير�ً -لكنه قّصر عن %تمامه، فسّخر �لجيش 
 ،cالd من �لجند في سبيله Tلعثماني للعمل في مّد �لخّط، فما�

حتى قيل %� في كّل مئة متر منه قبر شهيد.

�لخّط �-ًال بخط 
مشق-بير-T، -كا� خطًا ضّيقًا  -ّصلو� 
عرضه ١٠٥ معاشير (�لمعشا� -�حد من مئة من �لمتر؛ �� سانتي) 
-ال يز�8 يمشي عليه �لقطا� %لى �ليوO، -هو تحفة �ثرية ال مثيل 
لها في �لدنيا، �كبت فيه من قديم �نا -%خوتي فوصلنا بير-T في 
%حد� عشرn ساعة، فقط ال غير! -�لمسافة ال تزيد %ّال قليًال عن 

�لمسافة بين مّكة -مطا� جّدn �لجديد.

 ،T-بير خّط   oبعر ضّيقًا  �ألمر خطًا   8-�  qلذلك جعلو
مايسنر  �أللماني   rلمهند� جا/  ثم  مزيريب،  من  بد�يته  -كانت 
فأ-صله %لى 
مشق، -�ستمّر �لعمل فيه فبلغ �لمدينة �لمنو�n سنة 
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فرn من �7عا  له  �ُمّد   ،(lمولد ١٩٠٨ (١٣٢٧هـ، �هي سنة 
قصبة حوD�7 (�لتي كانت ُتعَرh في �لتا7يخ باسم !7VعاU) �لى 
�يننا  �لى  �هللا  7ّ�نا  فلسطين،   nقبل ضيا مر��7ً  7كبُته  حيفا. �لقد 

لنستطيع 7ّ�ها �لينا.

سنة  �أل�لى  �لحر$  نشو$  تا7يخ  �لى  عليه  ُ!نِفَق  ما  �بلغ 
١٩١٤ !7بعة ماليين �نصف مليوD لير
 Vهبية عثمانية، فاحسبو� 
 ٤٥١٥٨٢٩ فهو  �لمضبو{  �لرقم  شئتم   D�� �آلD؟  تعد�  كم 
له  !ّلفت  !نها  �لخّط  بأمر  �لعثمانية  �لد�لة  �هتما`  من  �بلغ   .
لير
 l! �لسلطانية،   Uلذ�� برياسة  !على  �لدستو7 مجلسًا   Dبعد �عال
�لسلطاD نفسه، ��لمجلس يتألف من 7ئيس مجلس �لو��7"، �من 
Vهني باشا، ��لد�ما� (��لد�ما� لقب تشريف ال يحمله �ّال صهر 

�لسلطاD) محمد شريف باشا، ��للو�" جو�� باشا.

 (
��حد بسنة  �لعامة  �لحر$  قيا`  (قبل   ١٩١٣ سنة  �في 
في  ��لسبب   ،hقا�أل�  
بو��7 �7ُبط  �سالميًا  �قفًا  �لخّط  ُسّجل 
!7كاD �التحا�يين،  باشا (�هو من  �لمالية جا�يد  !D ��ير  Vلك 
�هو كأكثرهم يهو�l �ألصل من طائفة �لد�نمة ��سمه �ألصلي 
��فيد، !l ����) كاD في فرنسا يطلب قرضًا منها فاشترطَت على 
�لد�لة جعل �لخّط �لحجا�l 7هنًا بهذ� �لقرz، فأبرw بذلك �لى 
حكومته، �كا�U تتّم �لمو�فقة لوال !n�V D �لخبر ��نتشر، �سمع 
به �لمسلموD في !7جا" �ألz7 فضّجو� �غضبو� �!مطر�� �لد�لة 
�سالميًا  �قفًا  تسجيله  �لى   Uفاضطُّر  ،Uالحتجاجا�� Uبالبرقيا
على !D تكوD له ���7
 مستقّلة �يكوD له �ستقال� مالي، �صد7 
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بذلك �لقانوD 7قم ٤٨٨ عن مجلس �لنو�$ �لعثماني(١).
�كاD �لسلطاD عبد �لحميد (7حمه �هللا �بّر!B مّما قالو� عنه 
�ما �فتر�B عليه) قد �شترp !�7ضي كثير
 �قفها على هذ� �لخّط، 

منها:
�قد سبق  �لمعدنية،  �لينابيع  فيها  �لتي  �لحّمة  !�7ضي   (١)

.Uلذكريا� Bلحديث عنها في هذ�
(٢) !�7ضي كثير
 في حيفا �عكا ��لناصر
 تبلغ !ثمانها �ليو` 

!7قامًا خيالية.
 Bلميا� مساقط  �فيه   ،kليرمو�  l��� �ستثما7  �متيا�   (٣)
(�لشّالالU) �لعظيمة �لتي لم ُتستثَمر �لى �ليو`، �هي منجم طاقة 

لو َ�جدU من يستفيد منها.
(٤) بنا" ��ستثما7 مرفأ حيفا �مرفأ يافا.

نقل  �متيا�  لها   Dلتي كا� �لديليجانس  (٥) ممتلكاU شركة 
�لخيو�،  بين �مشق �بير�U على عرباU كبير
 تجّرها  �لرّكا$ 
كالتي تر�نها في �لر�ئي (!l �لتلفزيوD) في !فال` �لغر$ �ألميركي 
 
في �لقرD �لماضي. �تشمل ممتلكاU هذB �لشركة (�لتي �نتهت مّد
�متيا�ها) �لمكاD �لذl فيه �ليو` فندw سمير�ميس في �مشق �فيه 
سينما �لعباسية ����7
 �لبرw ��لبريد، �هي في !غلى بقعة في �لبلد. 
�مّما تشمله محّطاU �لّرْبو
 ��لهاَمة في سو7يا �ْشتو7َ
 ��لَمْصنع 
فيه فندw سافوl �ما   lلذ�  Dلمكا�� ،Dلبنا �ْبَعْبد� �بير�U في 

.U�في ساحة �لبر� في قلب بير U�7من �لعقا B7�جا
______________________

(١) من تقرير �ألستاV �لصّو�h 7حمه �هللا.
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(٦) �ستثما� �لفوسفا� في �أل���.
هذ. كلها ملك �لخّط �لحجا'& %فيها حجج قضائية مصّدقة 

%%ثائق ثابتة.
فلما كا� مؤتمر �لصلح في لو'�� في 9عقا5 �لحر5 �أل%لى 
�لتصّر=  معهم)  كا�  %من  %�لفرنسيو�  (�إلنكليز   Fلحلفا� طلب 
في هذ� �لخّط، فوقف لهم عصمت باشا �لمعر%= �آل� بعصمت 
9ينونو(١) (نسبة Rلى معركة 9ينونو مع �ليونا�) %9ثبت لهم 9ّ� هذ� 
كلهم،  عليهم  بأمو�لهم %هو %قف  ُبني  �لمسلمين،  ملك  �لخّط 
من   V��'بو مربوطًا  كا�  %ما  �لعثمانية  �لد%لة  ملك  يكن  لم  %9نه 
�لذ& كا�  �لسلطا�  برياسة  V���R مستقّلة  له  بل كانت  %'���تها، 

خليفة �لمسلمين.
%بعد عشرV 9يا\ �ّ� �لمسيو بومبا� سفير فرنسا في سويسر� 
%�لبريطانية  �لفرنسية  �لحكومتين  باسم   (١٩٢٢/١/٢٧ (في 
-�غبة  بأنهما  �أل���،  %شرقي  %فلسطين  سو�يا  في  �لعاملتين 
عن  "تعربا�  �لحجا'&-  للخّط  �لدينية  بالصفة  باالعتر�=  منهما 
�ستعد��هما لقبوg تشكيل مجلس خاeّ لإلشر�= عليه %تأمين 
صيانته %نقل �لُحّجاh عليه، من �9بعة 9عضاF مسلمين من كل من 
سو�يا %فلسطين %شرقي �أل��� %�لمملكة �لحجا'ية، %�9 تنَفق 
�9باحه عليه"(٢). %ُنّص في �لماV�ّ >٦٠< من معاهدV لو'�� �9 كّل 
�%لة �نضّم Rليها شيF من �ألمالo �لعاّمة لد%لة بني عثما� يكو� 

ملكًا لها Rّال ما كا� منها %قفًا كالخّط �لحجا'&.
______________________

(١) %هو خليفة مصطفى كماg %شريكه في Rثم ما ��تكبه.
(٢) من تقرير نديم �لصو�= �حمه �هللا.
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 D! نا�نتد�بها على بال� !يا`  فرنسا  !َبت   
�لما�  Bبهذ �عمًال 
!�7ضيها  في  �لخط   kمال! من  طلَبته  ما  �للبنانية  �لحكومة  تمّلك 
�لما   ،lلحجا�� �لخط  باسم  تمليك   Uسند� بها   U7صد!�
�لشركة   
7��� بيد  سو7يا  في  �لخطو{  �ستثما7  فرنسا  �ضعت 
 ،lلحجا�� �لخّط   U�7عقا �لوكالة   Bهذ من  �ستثنت  �لفرنسية 
 l! ،ئر �لوقفية��7تها لجنة !ّلفتها من كبا7 7جا� �لد��شّكلت إل�
ّ̀ لأل�قاh ��لقاضي �لشرعي �طائفة من �لخبر�"،  من �لمر�قب �لعا
ُسّميت >���7
 !مالk �لخط �لحجا�l<. فلما ُ!علن �ستقال� سو7يا 
�لشركة  �كالة  بإنها"  قانونًا   ١٩٤٥ سنة  �لنيابي  �لمجلس  !صد7 
لها  إل��7ته،  عاّمة<  >مديرية  �تأليف  �لخّط   
بإ��7 �لفرنسية 
�الستقال� �لمالي ��إل��l7 �لها �لشخصية �لحقوقية؛ �نّص على 

�عتباB7 �قفًا �سالميًا عامًا.
للمسلمين جميعًا ألنه  �لخط �قف �سالمي �ملك  �D هذ� 
!نشئ بأمو�� �لمسلمين كلهم، �ألنه يربطهم بمدينة نبيهم ‘، 
�كاD �لمأمو� -لو لم َتُقم �لحر$ �أل�لى- !D يربطهم بقبلتهم، 
�ألD مؤتَمر �لصلح في لو��D !قّر هذB �لَوقفية بعد ��7سة قانونية 
عميقة، �ألD �لحكوماU �لمتعاقبة في سو7يا ��أل7�D �فلسطين 
 Uقد ُ!ِقّر�بها،  
كلها قد !قّرتها، ��لمملكة �لعربية �لسعو�ية ُمقّر

صر�حة في مؤتمر �لرياz سنة ١٩٥٤.
!ما �لمحا�الU �لتي جرU بعد Vلك إلعا�ته ��للجاD �لتي 

تأّلفت ��لد�7ساU �لتي ُ!جريت فهي جديد
 يعرفها !كثر �لقّر�".

هذB لمحة من تا7يخ �لخّط �لذl يستفيد منه -لو صدw �لعز` 
�صحت �لنّية على �عا�ته- ُحّجاُ� �لشا` ��لعر�w ��لترk ��لعجم 
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�لذين يمّر�D بدمشق، يركب �لو�حد منهم �لقطا7 فيبقى مستريحًا 
على كرسيه حتى يبلغ غايته. كاD في هذ� �لخّط مد� حيا
 لمدينة 
7سو� �هللا ‘ �شرياD يحمل �` �لصّحة لكل مكاD يمّر به، فهل 

ييّسر �هللا �عا�ته؟
*   *   *

كاD شعر�" �لعر$ يجو��D بالمكاD �لذl كاD مثابة �لمحّبين 
�لوتد �موقد  �لخيمة �مضر$   Dمكا فيثيرهم   ،wلعّشا� �مجمع 
�لنا7، فَيْنظموD في Vلك خو�لد �ألشعا7، من يو` �قف شيخهم 
�ّال �صا�   Dيبكو �ما  ��ستبكى،  �بكى  ��ستوقف  �لقيس   aمر�
حبيب �فتقد�B، !� مجلسًا منه !� قبلة !� ضّمة !� َشّمة، !فال يبكي 
شعر�aنا �ليو` هذB �لمحّطاU �لخالية �لتي ينعب فيها �لبو` �تنعق 
�لغرباD؟ !لم يقف ��حٌد منهم على محّطة با$ �لَعْنبرية في �لمدينة 
!� محّطة تبوk، !� �لمعمل �لعظيم �لذl !قاموB في >�لقد`< ظاهر 
!ال  كاملة؟   
قاطر �نتا�  قا��7ً على   Bِعّز في عهد   Dكا�مشق، �
يذّكرهم مر!p هذ� �لخّط ممتد�ً في �لبا�ية تغّطيه �لرما�، يصبح 

�حيد�ً �يمسي �حيد�ً، لم يبَق له من يمّر عليه؟
!كثرهم  (�ما  للشعر�"  مّني   
�عو �لكلمة   Bهذ  Dتكو لَِم ال 
بحمد �هللا) ليقفو� على هذ� �لخّط �على محّطاته �يتذّكر�� تا7يخ 
به  تفيض  باقيًا  شعر�ً  قلوبهم  به  تشعر  ما  يصوغو�  ثم  حياته، 

!لسنتهم؟
هذB �عو
، �لكن هل من مجيب؟

*   *   *
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-٧٦-
(١) Dعن 7مضا UكرياV

قالو�: !ال تكتب عن VكرياU 7مضاD(١)، قلت: !l 7مضاD؟ 
 D7!يت 7مضا لقد  Vكرياته؟  !كتب عن  !هو 7مضاD ��حد حتى 
�لمائد
 طبق �لمشمش �لحموl �لذl مألB �هللا عسًال  �كاD على 
��لذl ال نظير له في غير �لشا`، !l !نني 7!يته في قلب �لصيف، 
ثم 7!يته في �سط �لشتا"، ثم �U7 معه خمس ��U�7 من �لشتا" 
 
�لى �لصيف �من �لصيف �لى �لشتا"، �كل ��7
 في خمس عشر

سنة، فعن !l �لرمضاناU !تكّلم؟
�ألحد��   U�َتعّد لّما   Uلذكريا� نفسي  في  �ختلطت  لقد 
�لى   D�تر !ال   .Uلرحال�� �ألسفا7   Uكثر� �لمشاهد  �تتابَعت 
 
�لر�ئي �)لتلفزيو(D حين يتفّنن �لمخر� !� �لمصّو7 فيضع صو7
فوw صو7
، فترp �لمحّد� !� �لمغّني !مامك يو�جهك، تختلط 
مشاهد  من  مشهد  معها  �يدخل  �لجانبية  بصو7ته   Bهذ صو7ته 
�لطبيعة، يعرV zلك كله معًا، فال تستطيع !D تمّيز شيئًا من شي" 

بعد !D �ختلطَت في �لصو7
 �ألشيا".
______________________

(١) ُنشَرU هذB �لحلقة في 7مضاD سنة ١٤٠٣.
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لقد كّنا في �مشق قبل �لحر$ �لعامة �أل�لى نصّلي �لعشا" 
�لليل،  !هل  !� من  �لسابلة  !عقا$  �ّال من   wلطر� فتخلو  �ننا`، 
�ما !هل �لليل �ّال �لُفّساw ��لُعّشاw ��للصو�. يسكن كل شي" 
 D�� ،. ننا` بعد �لعشا" لنصحو قبل �لفجر�يلّفه �لليل بثوبه �ألسو�
 
غَلبنا �لنو` )�للنو` سلطا(D قمنا قبل طلوn �لشمس لندk7 صال
�لفجر؛ ما كّنا قد !لفنا �لسهر �ال تعّو�نا شّر عا�
 حين جعلنا ليلنا 
نها�7ً �نها7نا ليًال، كأننا نخالف سّنة �هللا �طبائع �ألشيا"، ��هللا قد 

جعل �لليل لباسًا ��لنها7 معاشًا.
�كّنا ننا` على �ألz7، ما كانت �لّسُر7 �ّال عند �ألغنيا" �ما 
كانت !سّرتنا منهم. فكّنا نمّد �لُفُر£ في �لليل لنطويها في �لصبا� 
فإD ثالثة   >kليو�< تعرفو� ما هو  لم   D�� .>kليو�< ثم نضعها في 
!7باn !هل �لشا` لم يعو��� يعرفونه؛ �نه مثل �لخز�نة في �لجد�7 
�لمطوّية  �لُفُر£  فيها  نصّف   ،h7فو غير  �من  با$  بغير  لكن 
بعضها فوw بعض، �ُيسَد� على �ليوk ستا7
 كانو� يعتنوD بنقشها 

�تطريزها.
 lعمر Dكا�!نا نائم حركة عند فر�شي، �فأحسست يومًا 
 Dخو� �Vعيًا، فنهضت فإ��لكني كنت �خمس سنين (سنة ١٣٣٢) 
�لطعا`. �كّنا ��V !7�نا �لطعا` مد�نا �لخو�D على �ألz7 ��ضعنا 
فوقه �لصو�ني ��لصحوD. فعجبت !شّد �لعجب �!حَسسُت بمثل 
لهم  ما  معر�فًا،  يكن  لم  جديد�ً  شيئًا  يكشف  من  به  يحّس  ما 
بالفطو7   lعهد�ليًال   Dيأكلو لهم  ما  �لطعا`؟  بالمنا`   Dيستبدلو

!نه في �لنها7؟
 
�طا7 نومي من شّد
 �لعجب، �سألت بنظر�U عيني �لحائر
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��لدهشة �لمرسومة على �جهي، �سمعت �لمؤDVّ، لكن لم يكن 
يؤDVّ كما !سمعه كل يو` بل كاD ُيسرn، ينطق جملة >حّي على 
�لصال
< مثًال، ثم يمّد ال` �لصال
 �يرخي صوته بها، ثم يرّجه 
7ّجًا ثم يعو� فيمّدB، فإ�V بلغ �لمد !قصى مد�B عال بصوته علّو�ً 
مفاجئًا �7ّجه 7ّجة سريعة، ثم صعد به !كثر فأكثر، ثم !خفاB حتى 
ينتهي �لصوU فوw فتشعر كأنه طيا7
 �7تفعت حتى �ختفت بين 

�لسحب �ضاn !ثرها.

 Dفإ القطة،  !Vنًا  !�تيت  قبل-  من  لكم  قلت  -كما  �!نا 
سمعت نغمة فال !نساها، �قد ال !ستطيع !��"ها �لكن ��V سمعتها 
 Dلتي يّدعيها �لملّحنو�  Dلك عرفتها، لذلك !كشف �أللحاV بعد
�هي قديمة (كلحن >بال�l بال�l منا7 �لهدp< �لذl !حفظه بذ�ته 

.(lمن صغر
 .nُيقَر �لبا$  فسمعت  �لليلة،  تلك  �لعجائب  علّي   Uكثر�
يضر$  7جًال  �سمعت  �لليل؟  من  �لساعة   Bهذ في   nُيقَر �لبا$ 
يا شيخ !حمد   :l�ينا�نًا، �بالقضيب على طبلة معه ضربًا مو�
!فندl، يا شيخ مصطفى !فندl (�هما �سما جّدl �!بي) قومو� 
لسحو7كم... ثم يقو� كالمًا ظريفًا ما حفظته من !�� مّر
. �لم 
يشأ !هلي !D يَدعوني في حيرتي ففّسر�� لي ما خفي عني، قالو� 
للسحو7 ألنه قد جا"  للقيا`   dلنا� ر< يدعو  >�لمسحِّ �D هذ� هو 
7مضا ،D��D هذ� �ألD�V �لعجيب بنغمته هو !D�V �لسحو7، فما 
فهو  �نتهى   Dفإ يجو�،  �ألكل   Dفإ مسموعًا   DVّلمؤ�  Uصو  `��
�لمسجد.  ��خل  به   DVّفيؤ  
للصال �لفجر   D�V! !ما   ،>kإلمسا�<
��لعا�
 عندنا في �لشا`، �في !كثر �لبال�، !D يكوD �إلمساk قبل 
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 hألكل يجو� بال خال� D! قائق، مع�بعشر  �لفجر بربع ساعة !�
حتى يطلع �لفجر.

�لصيا`؟ �ما  �لسحو7؟ �ما  ما  !فهم شيئًا.  لم  قالو� �لكني 
 D�) !كثر�لألطفا� يا !يها �لقّر�" قاموسًا خاصًا بهم،  D� ؟D7مضا
لم !ُقل كل) �لذين يحدثوD �ألطفا� في �إل�Vعة �في �لر�ئي، !� 
�لكتب ال يد7�D ما  يكتبوD لهم في �لمجّالU، !� يؤّلفوD لهم 
 l!) معجمهم  في  ليس  بما  فيكّلمونهم  �ألطفا�،   dقامو هو 

قاموسهم). 
Vهب مّر
 !حد !حفا�l مع !بيه �لذl يعمل مدير�ً في شركة 
بّر��   Bعند قا�:  !بوk؟  يصنع   �Vما فسألُته:   ،(١)
جّد في   
كبير
 w�يعني صند D؟ �نه كا�في بّر� w�7�! .w�7�(ثالجة) يضع فيها �أل
�لحديد ألD �لبّر�� !� �لثالجة هو �لذl في قاموd �لطفل. �هؤال" 
�إلخو�D يكّلموD �ألطفا� بأسلو$ �لجاحظ، �لكن من غير بالغة 
�لجاحظ. �!نا !تمّنى على من يريد !D يحّد� �ألطفا� !D يجمع 
جماعة منهم من ِسّن َمن يريد !D يحّدثهم ثم يتكلم، فإD تركو� ما 

هم فيه �!قبلو� عليه �فهمو� منه فقد نجح.
�سمعت مّر
 في �لر�ئي مذيعة تزعم !نها تحّد� �ألطفا�، 
صوتها  ترّقق  ثم  منهم،  بعيد�ً  عنهم  غريبًا  كالمًا  عليهم  فتلقي 
�تتلطف في كالمها �تقو�: فهمتم يا !عز�ئي �ألطفا�؟ �!نا ��ثق 

______________________
(١) �لحفيد هو عمر�، �!بوB نا�7 حتاحت �لذl كاD مدير�ً ماليًا في شركة 
�لمنا7
< �صا7 هو  فأنشأ >��7  منها،  بوظيفته خير�ً  فأبدله �هللا   
كبير

�لناشر �لذl �ختصه علي �لطنطا�l بنشر كتبه جميعًا (مجاهد).
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!D !عز�"ها �ألطفا� لم يفهمو� شيئًا، فهم كأطفا� برنامج >ظال� 
 B���ّ7 �Vسُيلقى عليهم، فإ lيحّفظونهم جو�$ �لسؤ�� �لذ >Dvلقر�
كما حفظوB قيل للمعّلق: ما 7!يك؟ فخطب خطبة طويلة ثم قا�: 
�D هذ� �لطالب (مع !نه تلميذ �بن عشر سنين ال طالب)(١) قد !جا� 
!ني في !شّد  �!حسن. ما�V !جا� �قد حّفظَته !نت �لجو�$؟ مع 

�لعجب �!كبر �إلعجا$ بحفظ هؤال" �ألطفا� �حسن تال�تهم.
لم  !� عّلتي  �لخّط، �هذB عا�تي،  لقد خرجت عن  عفو�ً 

!ستطع منها فكاكًا فاحتملوني عليها.
*   *   *

ما   D�7فتد! بالنها7.  �ألكل  نستطع  فلم   Dقالو�: جا" 7مضا
 D! !نا طفل من هذ� �لكال`؟ فهمت�فهمته (سنة ١٣٣٢)  lلذ�
ليًال  �ّال   Dمن �ألكل، فال يأكلو dلنا� 7مضاD هذ� مخيف يمنع 
 lهللا �لذ��شهر من �لشهو7،  D7مضا D� :لو قالو� لي�لئّال ير�هم! 
خلقنا ��7قنا قا� لنا ال تأكلو� فيه شيئًا من �لفجر �لى �لمغر$، 
�!D من !طاn ُيدِخله �لجنة، �هي بستاD عظيم �بيت كبير فيه كل 
شي" لذيذ ��V طلبَته �صلت �ليه، ��لذl ال يطيع يضعه في �لنا7... 
 Dكا�لم !فهمه كله،  D�� Bفهمت !كثر �لو قالو� هذ� لفهمته، !
لنفسي Vخير
 �يمانية !ستمّد منها �لخير طو� �لعمر. �لكن �ألطفا� 

.Dئمًا ما ال يفهمو��ُيقا� لهم  ،Dمظلومو
تذهب   :lقا� جّد �لد�7.  من  للخر��   D�يستعّد �7!يتهم 

______________________
(١) من بلغ �لجامعة ُسّمي طالبًا، �من كاD في �البتد�ئية !� �لمتوسطة 

فهو تلميذ.
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 wمشينا في �لطر�قلت: نعم. �معنا يا علي �لى �لمسجد؟ ففرحت 
�لمعتمة �ّال من ضو" مصابيح �لكهربا" �لصغير
 �لتي جا" بها �لو�لي 
قّصة عنه) كما جا"   >
�لحيا باشا (�في كتابي >قصص من  ناظم 

بالتر�` من قبل مولدl بقليل. ��صلنا �لمسجد.
�جدته  �لكني   ،Bهذ قبل   
مّر �لمسجد  جئت  قد  �كنت 
�لّما 7جعو�  7�نقًا،  �!بهى  ناسًا  �!كثر  !نو��7ً  !سطع   
�لمّر  Bهذ
�لى �لبيت نامو�. ما هذ�؟ !!نا �ليو` في بال� �لعجائب؟ نأكل في 
 ،
�لليل �ننا` في �لنها7، ��لمؤDVّ يؤDVّ بنغمة غريبة �لكنها حلو
�7جل يضر$ بطبلته في �لحا7
 �يقرn �ألبو�$ على �لناd في 

�لبيوU؟
لم !فهم شيئًا، �لكني كنت مبتهجًا مسر��7ً كالذl يذهب 
�لى مدينة جديد
 ال يعرفها يكشف جديدها، !� �لذl يحلم حلمًا 
�لنو` فنمت،  فيه ما يسّر �ال يدk7 سّر ما يرp. ثم غلبني   pير
 ،Dقالو�: نحن في 7مضا�لّما نهضت قلت: !ال نفطر؟ فضحكو� �
فكيف تأكل؟ !لست صائمًا؟ قلت: �هل ير�ني 7مضاD� D !كلت؟ 
�ما�V يعمل بي �v7 Dني؟ قالو�: بل ير�k 7ّ$ 7مضاD، ير�k �هللا.

خلقنا  هو   Bنر� ال   lلذ� �هللا   D! مبَهمًا  ���7كًا   k7�! �كنت 
ما  ��للعب �كل   pلحلو�� �لسّكر  ما شئت من  فيها  �عندB جّنة 
!7يد، يضع فيها من يحبه �من يصّلي �من يسمع كال` !مه �كال` 
!هلي.  ما !سمعه من   
!بيه، �ال يكذ$... !�7كت Vلك من كثر
ففهمت !ننا ال نمتنع عن �لطعا` خوفًا من 7مضاD بل ألD �هللا ال 
يريد !D نأكل في �لنها7 في هذB �أليا`، �سكّت �7ضيًا �!نا !فّكر 

في �لمكافأ
 �لتي سأنالها من �هللا.



١٠٧

�لكني 7جعت فسألت: �لى متى !بقى بال طعا`؟ قالو�: حين 
تسمع �ألD�V؟ قلت: �ألD�V �لطويل؟ !عني !D�V �لسحو7. قالو�: 
علّي  �طا�  �لمئذنة.  �لى  !Vني  �لعا�l. �جعلت   D�Vأل� بل  ال، 
�النتظا7 عا�
 طويل مهما قصر، حتى سمعته  �النتظا7، ��قت 
فأسرعت !قو�: هذ� �ألD�V، قالو�: صحيح، فتعا�َ لتأكل. �!كلت 
!كلة ما Vقت �لى يومها !طيب منها. !ما قا� �لشاعر: >!ُِعّدUِ �لر�حُة 
 pلفرحة �لكبر�� ،Bلمن تِعبا<؟ لذلك يفر� �لصائم بفطر pلكبر�

يو` يلقى 7ّبه.
�للهّم �جعلني يومئذ من �لمسر�7ين، !نا �من قا� من �لقّر�" 

vمين، �جميع �لمسلمين(١).
*   *   *

______________________
 Bلسابقة من هذ� �لكتا$، لكن هذ� U(١) هنا �نتهت �لحلقة في �لطبعا
ليست هي نهايتها، فإD ما يأتي منها هنا هو �لتتمة �لتي لم ُتنَشر من 
 wلشر�<  Uنشر يو`  �لمشكلة   U!بد لقد  قطعها؟   lلذ� فما  قبل. 
 Uنشر�لحلقة يو` �لثالثا" ١٩٨٣/٦/٢٨، فقطعتها � Bسط< هذ�أل�
 Uعلى شطر �لمقالة �عالنا ��ثرv) فقط لضيق �لمساحة ��نصفها �أل
تد7ّ �لما�)، ��عتذ7�� عن قطعها ثم نشر�� تتمتها في �ألسبوn �لالحق 
 Bبعد lلذ� nفي �ألسبو�لجز" �لثاني<، � :Dعن 7مضا UكرياV< باسم
 .>٢ Dعن 7مضا UكرياV< :D7مضا UكرياV لقسم �آلخر من� ��نشر
�ختلط �ألمر على  �لكتا$  لُتنَشر في   
�لجريد  Uفلما ُجمعت مقاال
 hفحذ،Uمتشابها عنا�ين  تحمل   Uمقاال ثال�   p!7  V� �لجامع 
�لرقم  بعدها يحمل  �ثنين �ما  ��حد
 ظنها مكر7
 ألنها تحمل 7قم 
�لحلقة. �ها هو �V قد !DV �هللا   Bلمتّمم من هذ� �لقسم   nته، فضا�V

برّ�B، فاقرa�B هنا ���عو� لصاحبه برحمة �هللا (مجاهد). 



١٠٨

 lلصغا7 �لصيا` �لذ� Dهل �لشا` !نهم يعّلمو! 
�كاD من عا�
يسمونه >�7جاU �لمئذنة<؛ يصو` �لطفل من �لفجر �لى �لظهر، 
�من �لظهر �لى �لعصر، �من �لعصر �لى !D يفطر مع �لكبا7 عند 

�لغر�$.
�ُيِعّد�D له في !�� يو` يصومه كامًال >سفر
 �فطا7ية<، �هي 
مائد
 خاصة بالطفل �لصائم فيها !طباw ِصغا7 فيها من كل ما لّذ 
�طا$، من �لطعا` ��لشر�$ �من !صناh �لحلوp �!نو�n �لفاكهة 
�لموجو�
 (ألننا لم نكن نجد �لفو�كه كلها في �لفصو� كلها كما 
�لطفل  �يتصد7ها  فاكهته).  موسم  لكل   Dكا بل   ،Dآل� تجد�نها 
�لصائم يحّف به �ألهل �يمدحونه �يثنوD عليه، �يعلمونه كيف 
يحمد �هللا �يشرحوD له عظيم �ألجر عند �هللا، حتى يسمعو� مدفع 
تحبيب  في  !ثر�ً  �لوسائل  !شد  من   
�لمائد  Bهذ �كانت  �إلفطا7. 

�لصيا` �لى �لطفل.
 lُيسِمعها �لمدفع �لذ 
قلت >�لمدفع< ألD �مشق كانت صغير
�ليو` فلم تعد ُتسمعها عشر
 مد�فع،  !ما   ،
�لِمّز ُيطَلق من جبل 
�ال ُتسمع جد
 �لتي عرفتها يومًا متو�7ية ��7" �لسو7 بين با$ مكة 
�لجديد، طولها كيل ��حد �عرضها كيل  ��لبا$  �با$ شريف 
 n7شا Dكا�فقط،  
��حد. �عرفت �لرياz �لتي كانت كلها �لدير
�لبطحا" بطحاَ" حقيقية، فصاU7 كما تر�D. فكيف بالقاهر
 �لتي 

يسكنها عشر
 ماليين؟
 dبالنا �لعصر  بعد  تعّج  �!سو�قها  �مشق   wطر �كانت 
��ألصو�Uُ تتعالى بالند�" على !طعمة 7مضاD تتخللها عبا7
 >�هللا 
 Bقد عرفتم فيما سبق من هذ�لها نغمة خاصة . �ليك يا صايم< �
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�لذكرياU(١) !D ند�" �لباعة في �لشا` !شعاD� ،7 فقَدU بالغة �للفظ 
 wفيها فو�لعو�طف، � Uمضا��لخيا� � Uثبا� Uلفصيح فما فقد�

Vلك 7�عة �لنغم.
 .Dلملّحنو� منها   wسر طالما  !نغا`  !يضًا  مصر  في  �للباعة 
هل سمعتم !غنية >يا فايتني ��نا 7�حي معاk<؟ لقد !خذ محمد 
 B"�7� فلحقه يمشي l�سمعه ينا ،Dيتو� nلقصبجي لحنها من بّيا�
 B"�7� يحفظ �لنغمة، حتى !تقنها بعدما مشى U�7لحا��في �أل�ّقة 

�لى �لعباسية!
�لتي كانت  �لفر� �ألصفهاني عن قصة �لجا7ية  !با  ��سألو� 
تحمل جر
 �لما" �تغني، فلحقها �لمغني �لمشهو7 (�لذl نسيت 
�آلD �سمه) يستعيدها �لنغم �يعطيها �7همين كلما !عا�U، فقالت 
لغضب  �تعرضونها  عملها  عن  �لجا7ية   Dتعّطلو لكم؟  ما  له: 
سيدها، �تعطونها �7همين �تأخذ�D لحنًا تربحوD به مئَتي !لف 

�7هم! فكاD كما قالت(٢).
*   *   *

______________________
(١) في �لحلقة �لثانية ��أل7بعين، �هي في �لجز" �لثاني (مجاهد).

(٢) �لمغّني هو �سماعيل بن جامع، �خبرB مع �لجا7ية �لسو��" �لتي لقيها 
باليمن فأخذ عنها �لنغم في �لجز" �لسا�d من >�ألغاني< (�٣١٥)، 
�فيه !نه سمعها في �ليو` �أل�� بد7همين، ثم �حتا� في �ليو` �لثاني 
ليسمعها بغير !جر، فقالت: �نك تستكثر فيه !7بعة ��7هم، �كأني بك 
 Bفغنى به �لرشيَد يومًا فأعطا Dمّر �ما�ينا7! � hالv قد !صبت به !7بعة
بالخبر،   Bفأخبر يضحكك؟  ما  قا�:  فضحك،  �ينا7،   hالv ثالثة 

فمنحه �لرشيد !لفًا �7بعة �قا�: ال نكّذ$ �لجا7ية (مجاهد).
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�لشا� �شد �لبال� عناية بالطعا� 
بر�عة في صنعه 
كثر� في 
 � 
�لمولد 
�لمنشأ ( �قو, +لك فخر�ً ألني شامي  �صنافه، 
ما 
كنت مصر3 �لجد)، فما فخر �إلنسا� بالطعا�،  نما +لك شأ� 
�لشا�)  
 كانت �بالدين 
�لخلق. 
�لشا� ( �لفخر  �ألنعا�، 
لكن 
مع عنايتها بالطعا� من �كثر بال� �لمسلمين تمسكًا بالدين 
حفاظًا 

على �لخلق �لكريم.
�ألمر�� في Iمضا�: عندنا �طعمة خاصة  يتجلى  ما  �كثر 

بها  يأمر  ال   Kعا�� 
لكنها  شرعي  �صل  لها  ما  خاصة،  بأMما� 
�كلة  
هي   ،>Pلحبو�<  S�Iعاشو ففي  عنها؛  ينهى  
ال   Uلشر�
ما  يصنعو�  Iجب  
في   .S�Iبالعاشو مصر  في  
تسمى  معر
فة 

كنت   ،(�� مشدَّ مفخَّمة  بال�  >ليَتّال<،   
�) �هللا<  >ليلة  يسّمونه 
�بلغ سن �لغَز,) بشكلها قبل  ���تغّز, (قبل 
�نا صغير 
�فر` بها 
 
�طعمها.  نها حلقاK كاألسا
I، منها ما يكو� بعرa �إلصبع 
نة بشتى �أللو��، كألو��  
 �ألIبعة، فيها خطوc ملوَّ��إلصبعين 
�لر�ئي (�لتلفزيو�) �لملو� �لتي تظهر قبل عرa �لبر�مج، مصنوعة 
من �لسكر �لمطبوi �لجاh على شكل �لزجاg �لملو�، تنكسر  � 

 مّست شيئًا قاسيًا، يوضع بعضها فوk بعض على عو� �
قعت 
من �لقّنب (
قد مر بكم +كرn في هذn �لحلقاK)(١)، عندما تر�ها 
كنز من  �نك 
قعت على  عجبًا، تحسب  منظر�ً   pتر  Uلبيا� عند 


�ئع �لبّلوI (�لكريستا,). 
هذn �لحلوp ُتصَنع في Iجب.I
______________________

�لحديث عن  عند  �لثاني)   Sلجز� (في  
�لستين  �لحا�ية  �لحلقة  في   (١)
+كرياK مدIسة سقبا. قا,: "
هو قصب لطيف  +� ُنزعت قشرته عا� 

مثل �لخشب �لناعم 
لكنه ضعيف ينكسر أل�نى ضغط" (مجاهد).
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 Dمن �لدقيق �لمعجو pفله >�لُغَرْيَبة<، حلو Dجا" شعبا Dفإ
 ،Dألسنا� تمسها   D! قبل  �لفم  في  تذ�$  تكا�  ��لسّكر  بالسمن 
�هي معر�فة هنا. !ما �لذين يفَتّنوD في صنعها �يخرجونها بشتى 
�ألشكا� (بل �شتى �أللو�D) فهم !هل باكستاD. �قد كنت !�خل 
 Uهي في جاما�ها vفي كر�تشي(١) ألمتع عيني بمر pلحلو� Dمخا�
ثمين   �! �لمتاحف  في  �آلثا7  نفيس  َصفَّ  مصفوفة  �لزجا�  من 
�لحلية عند �لصّيا�، ��ألنو�7 �لقوية مسلطة عليها، �لكني كنت 
معها كما جا" في !غنية عبد �لوها$ عن �لقمر: >حظنا منه �لنظر<؛ 
Vلك !D !كثرها فيه �لفلفل ��لشطة �ما ُيلهب �لفم �يحرw �لبلعو`، 

.pلحلو� Bلو خال شي" من طعامهم من �لفلفل لخلت منه هذ�
فإ�V كاD 7مضاD جا"U >�لَبَر�w�ِ< (�هي موجو�
 على طو� 
�لسنة)، ��لنهش، �هو نوn من �لَبقال�
 �لكنه يكوD طبقاU !كثر 
مشبعة  بالسمن  معجونة  �لحلبي  بالفستق   
محشّو �لرقائق،  من 
7قائق  >�لَجَر�ِ�w< (�هي كلمة فصيحة)، �هي   U"جا�بالَقْطر. 
��سعة من �لعجين 7قيقة جد�ً تنكسر أل�نى لمسة، !حسبها ُتعَجن 
�لدبس  من  عليها خيط  ُيَرّ£  �لتحقيق،  !عرh على  فما  بالزيت 
�لشامية ��D كنت   Uلحلويا�  nنو�! !لّذ من سائر  لعلها  �لَمغلي، 
ال !علم من !مر صنعها شيئًا. �من حلوياU 7مضاD >�لكّال�<، 
�هو 7قائق 7قيقة جد�ً من ُلّب �لُبّر !� من �لنشا"، يوَضع بعضها 
على بعض �تسقى بالحليب �ُتحشى بالقشطة �لخالصة، ثم ُتغَمر 

بالقطر.
______________________

(١) حينما ��7ها في 7حلة �لشرw، �سيأتي خبرها في �لجز!ين �لخامس 
��لسا�d من هذB �لذكرياU (مجاهد).
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قلت لكم �D �ألسو�w تز�حم بالناd من بعد �لعصر، �!كثر 
ما يكوD �ال��حا` على �لخّبا�. �في �لشا` !نو�n كثير
 من �لخبز، 
من  �نوعًا   ،>k�لَمعر�< يسمى  نوعًا   Dلرمضا  Dيصنعو �لكنهم 

خالص �لدقيق طريًا على نضج، فيه قليل من �لسكر.

�على �لحمصاني، ألD للفو� ��لحّمص في 7مضاD شأنًا، 
فال تر�V�- p �قتر$ �لمغر$- �ال حامًال �بدية >�لتِّْسِقَية<. �هي 
ثريد بمرw �لحّمص يوضع فوقها �لحمص �لمسلوw �فوقه �لصنوبر 
�لمقلي �!شيا" ناعمة ال !عرh ما هي، ثم ُيحمى �لسمن �لعربي 
�لفصيح). �7بما ُصنعت  �لعامي  فوقها (�كلمة طَّش من  �ُيطَّش 
�لتسقية بالحمص �لمسلوw بال سحق �فوقه �للبن �لر�ئب �حب 
�لرماD �لحامض �!شيا" !َخر، ثم �لسمن، �7بما صنعت بالزيت 
>مكسو�7ً< بما�
 قلوية (َبيكا7بوناU �لصو�يو`) فيصير لونه !بيض 
>�لُمَسبَّحة<  �لحمص  من  �يصنع   .Dلكّمو�  wعليه مسحو �ُيَرّ£ 
 Dلليمو� �عصير  بالطحينة  مخلوطًا   wلمسحو� �لحمص  �هي 
�لسمن  فوقه  ُيطَّش  بالضبط،  !عرفها  ال  !َخر  �!شيا"  �لحامض 
�لعربي �لمحّمى !� �يت �لزيتوD، �يسمى �لحمص بالزيت، �هو 

طعا` �إلفطا7 �لتقليدl في لبناD، �يحسنوD صنعه.

��لفو� �لمدمَّس (�هي كلمة فصيحة، من �لديماd). �له 
�لثو`) �فوقه   ��7! بالحمص ��لبصل ��لثو` (لمن  طرw لصنعه: 
�لزيت. �قد يأكلونه في مصر ساخنًا بال حمص �فوقه �لسمن بد� 

�لزيت، �فو� �لشا` كبير �فو� مصر صغير.

فإ�V �نا �لمغر$ 7!يت كًال يسعى �لى بيته يحمل بعض ما 
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عّد�U من �لطعا` �ما لم !عّد�. �ال بد مع Vلك كله من سطل 
 D���معد  dنا! �لشا`  في   Dكا�  .(dلِعِرْقسو�)  dلّسو� شر�$ 
يحسنوD صنعه منهم !بو !حمد في �لِعما7
 عند بّو�بة �آل ،d�vخر 
في با$ �لجابية، �ثالث بقي �لى قريب !ما` �لبا$ �لشرقي لمسجد 

َيْلُبغا. 

 dلسو�  wعر !��ني  �ال  �كانه  في   pتر ال  ��لعرقسوسي 
فيها. �هو   B7يكّر �لتي   
��لحفر ��ليها  منها  يفّرغه  �لتي  ��لقد�7 
جذ�7 (ُشر�£) نباU برl، ُتجَمع �تغسل ثم تشبع بالما" ، ثم 
يصب عليها �لما" باستمر�7، يدخل �ليها ليخر� منها، �هذ� هو 
�ألشربة،  !نفع  في صناعته. �هو من  �لبر�عة  �لتكرير، �هنا سّر 
 
كثير فو�ئد  له   D�َيُعّد �لقديمة،  �لطب  كتب  جميع  في  مذكو7 
للصد7 �ُيستعَمل ملّينًا لألمعا" �يفيد في قرحة �لمعد
، لكنه ال 

يصلح للمصابين بمرz �لسكر.

*   *   *
 Dيكو �لمغر$   D�V! ُقَبيل  �لنها7  من   
�ألخير �لدقائق  في 
�لرجا� قد !��� �لى بيوتهم �خلت �لطرw !� كا�U �لم يبَق �ال 
 D�ينظر  ،wلطر� ���يا  �في  �لمنا��  حو�   Dيتجمعو �أل�ال�، 
كانو�   D� غيرها  �لى   �!)  lألمو� �لجامع  في   d�لعر�  
منا7 �لى 
بعيدين عنها ال ير�نها)، فإ�V !ضيئت �لمنا7
 يكوD قد �خل �قت 

�لمغر$.

�هم يعتمد�D في �ضا"
 �لمآDV !� ضر$ �لمدفع على مئذنة 
�ألموl. �لألموl منذ !كثر من سبعة قر�D موّقتوD �لهم 7ئيس، 
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!كا� عمي �لشيخ عبد �لقا��، �لعالم �لفلكي، �ئيس �لموقتين. 
!هي !ظيفة تشريف ال عمل. فإ*� �خل �لوقت &نا�!� �لمصابيح. 
!في �لنها� -لّما كانت مئذنة �ألمو; &على بنا8 في �مشق- يرفعو� 
كرD كبيرD حمر�B 8لى �&A �لمئذنة لير�ها �لناA فيعلمو� &� �لوقت 

قد �خل.

عندئذ يصيح �أل!ال� بنغمة موI!نة: >&*�، &*�<، !يطير!� 
Bلى بيوتهم مثل �لعصافير.

*   *   *
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-٧٧-
(٢) Dعن 7مضا UكرياV

!DVّ �لمغر$ فأبيَح لنا ما كاD محّرمًا علينا؛ كّنا نرp �لطعا` 
�نحن  !يدينا  بين  �لبا7�  ��لشر�$  نشتهيه،  �نحن  !مامنا  �لشهّي 
�ُمناها  عنه  �لنفس  نكّف  يد�ً،  �ليه  نمّد  فال  فيه،  �نرغب   Bنتمنا
!حد،  منه  !صبنا  لو  ير�نا  !حد �ال  منه  يمنعنا  �ليه، ال  �لوصو�ُ 
�لكنه خوh �هللا. لذلك قا� �هللا في �لحديث �لقدسي: >كّل عمل 

�بن v�` له �ّال �لصو`، فإنه لي<. 

�D كّل �لعبا��U هللا فما با� �لصو`؟ �لما�V خّصه �هللا بالنّص 
على !نه له؟ 

لست !�l7، �لكني !ظّن -��هللا !علم- !D �لعبا��U عمل 
>ترk عمل< فال  فهو  �لصو`  !ما  7يا"،  تعملها   D! تستطيع  فأنت 
�لظل  لز�`  يال�مك  َمن  جا"   Dْ� �ّال  �لريا"،  يدخله   D! يمكن 
يدخل  ما ال  كّل مكاD، �هذ�  كّل لحظة �في  في  فيكوD معك 
�لعطشاD من حنفّية  في �إلمكاD، بل �D من �لممكن !D يشر$ 
�لمغسلة في �لمرحاz، �يمكن !D يبتلع �لما" �هو يتمضمض 
 D�ينظر حوله   dلنا�  Dكا �لو  !حد  به  يحّس  فال  �لوضو"  عند 
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�ليه. لذلك كاD �لصيا` �لحّق سالمًا من 7يا" �لناd، فهل هذ� هو 
�لجو�$ !` يقصر Vهني عن ��k�7 �لجو�$؟

*   *   *
كاD يحمل �لماَ" �لى �لبيوU في مّكة �جد
 �لسّقاa�D، �قد 
بقي Vلك في �لبيوU �لقائمة على �لجبا� !مامنا �لى عهد قريب، 
�لصفيحتين  �لسّقا"  يحمل  !جيا�،  في   l7��  kُشّبا من  !�7هم 
 �Vفما �لمسا"،  �لى  �لصبا�  فا7غتين، من  بهما  ممتلئتين �يرجع 
تكوD حاله لو !7حَته �لنها7 كله، ثم جمعت �لصفائح كلها فكّلفَته 

!D يصعد بها �لجبل مّر
 ��حد
؟ !ال يعجز عنها �يسقط تحتها؟

هذ� �لذl يصنعه !كثرنا في شهر �لصيا`، نريح �لمعد
 من 
َشّمرنا �هجمنا، نشر$  �لمغر$   DVّ!  �Vفإ �لمغر$،  �لى  �لفجر 
�نشر$ �نأكل �نأكل، نجمع �لحا7ّ ��لبا7� ��لحلو ��لحامض، 
�كل مشوlّ �مقلّي �مسلوw، كمن يضع في �لكيس بطيخًا، ثم 
لو��ً،  �لتفا�  بين  ما  ثم يمأل  تفاحًا،  �لبطيخ   Uيضع خال� حبا
يمّر منه  �لكيس ممر�ً  �للو� �قيقًا حتى ال يدn في  يفر� على  ثم 

�لهو�"!

Vلك  فيتحّو�  �إلفطا7،   
مائد على  نصنعه  ما  مثا�  هذ� 
من  �ألسف  مع  (�!نا  مّنا  ناسًا   pفتر به،  �نمشي  نحمله  شحمًا 
 D! حبالى في �لشهر �لخامس عشر، غير Dلهم بطو (dهؤال" �لنا
�لُحبلى تلد فتضع حملها �يخّف عنها ثقلها، ��لحبالى من �لرجا� 
ال يلد�D �ال ُتلقى عنهم !ثقالهم !بد�ً. �هنا تظهر حكمة �لتر��يح 

�لتي هي 7ياضة للجسد، ��7حة للر��، �مدعا
 لألجر.
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معركة  �مشق،  في  يومًا  كانت  �لتي  �لمعركة  !جّد�  �لن 
في  حينًا   lباأليد� �لصحف  في  �باألقال`  �لمنابر  على  باأللسن 
يصّليها  كما  7كعة   D�يح: هل هي عشر�لتر�� معركة  �لمساجد! 
�لمسلموD من قديم �لزماD، !` هي ثماني 7كعاU فقط كما صّح 
مسجد  �خطيب  �مشق  قاضي  يومئذ  كنت  �لقد  �لحديث؟  في 
جامعتها، فقلت للناD� :d �هللا لم يوجب �لتر��يح، فَمن صّالها 
�ال  !سا"  فما  عشرين  �من صّالها  !حسن،  فقد   U7كعا ثماني 
�7تكب محّرمًا �ال حمل �ثمًا، �نما يجتر� �إلثَم من يفّرw جماعة 
�لمسلمين بال سبب �يشغلهم عن معركتهم �ألصلية، معركة �لكفر 
��إليماD، بمعاk7 جانبية ما لها لز�`، يفّل بها بأسهم �ُيذِهب بها 
 �Vسا �لإلسال` متعّمد �لضر7 ! �ال يصنع هذ� �ّال عدّ�7ِيَحهم، 

قصير �لنظر.
*   *   *

نقر�ً  �لتر��يح   D�ينقر �لمساجد في �مشق  !ئمة  !كثر   Dكا�
 :Dيتلو ثم  ��حد  بنَفس  �لفاتحة   D�aيقر سرعة،  فيها   D�7يتبا
 D�يكّبر� {Dََمُه �لَبيا {�لّرْحمن، َعّلَم �لُقرDَv، َخَلَق �إلْنساDَ، َعلَّ
كانو�  منهم  نفر�ً  �ّال  كلها.   Uلركعا� في  Vلك  �مثل   ،Dيركعو�
يصّلونها على مهل �يناجوD �هللا ال يعّد�D �لركعاU، �منهم من 
هؤال"  �!شهر  ترتيًال،  يرّتله   Dvلقر� من  جز"�ً  ليلة  كل  يقر!   Dكا
 �v من  فاضل  �هو  !مية،  بني  جامع  في  �لحسيني  �لمشهد  �ما` 
�لحمز��l، شيخ صالح، �كاD يقصدB �لناd من !طر�h �مشق 

ليصّلو� معه.
عجبًا  صغا7  �نحن  فكانت   >lألمو�< في  �لتر��يح  !ما 



١١٨

في   Dيصّلو �أل7بعة  �لمذ�هب   nتبا! من  !ئمة  !7بعة  �لعجب:  من 
�لقوية  �لحناجر  مبّلغ من !صحا$  �ما`  �قت ��حد، ���7" كل 
 
تكبير  lلمقتد� فيسمع  !صو�تهم  فتختلط  �لندية،   Uألصو���
قائمًا، حتى جا"  يز��  فيسجد ��مامه ال  �مامه  �النتقا� من غير 
فعله)  له  ينسى  ال  �هللا  (�لكن  �سمه   Dآل� نسيت   hقا�لأل مدير 
ال   lلذ� هذ�  إلما`،  ليلة  كل  �إلمامة  �جعل   Uلجماعا� فوّحد 

يرضى غيرB �إلسال`.
!قد`  (�هو  �لشرقي  بابه  من   lألمو� �خلت   �V� �!نت 
�ألصلي  �لمحر�$  �هو  �لمالكي،  �لمحر�$   Uجد� �ألبو�$) 
قبل  �لجامع   Dكا� �لصحابة.  محر�$  ُيسّمى   Dكا� للمسجد، 
 pحد�  Dكا  lلذ� �لبنا"  �يبنيه  �لملك  عبد  بن  �لوليد  يوّسعه   D!
مّما  �لنصف  بمقد�7  �لجامع   Dكا �لعصو7،  في سالف  �لعجائب 
 ��� �لوليد   Bبنا فلما  �لمحر�$،  هذ�  �ّال  له  يكن  �لم  �ليو`   Bتر�
منتصف  نحو  في   
�لمقصو7 جنب  �لى  �هو  �لكبير،  �لمحر�$ 
 w��في سنة ٦١٧هـ ُنصب محر�$ �لحنابلة في �لر�جد�7 �لقبلة. 
�لثالث �لغربي، �قد عاz7 بعض �لناd في نصبه، �لكن 7كن 
ّ̀ �لناdَ فيه �لموّفُق �بن  �لدين �لمعّظمي ناَصَر �لحنابلة فأقيم، �!
قد�مة �لمقدسي مؤّلف �لمغني ��لكافي. ثم 7ُفع في حد�� سنة 
٧٣٠هـ �ُعّوضو� عنه بالمحر�$ �لغربي جنب با$ �لزيا�
، �هو 
�لباقي �لى �ليو`. !ما محر�$ �لشافعية فأقيم سنة ٧٢٨ بأمر تنكز، 

باني �لمسجد �لمعر�h في �مشق.

�لكبير،  �لخطيب �هو  !7بعة: محر�$  �لمحا7يب   U7فصا
��لى جنبه �لمنبر �هو للحنفية، �محر�$ �لشافعية �هو �لذl يليه 
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�لشرw من  �لمالكية �هو في !قصى  �لغر$، �محر�$  من جهة 
جد�7 �لقبلة، ��لحنابلة �هو في !قصى �لغر$.

�لخمسة في �قت   z�لفر�  Dُيَصّلو قبل سنة ٦٩٤  �كانو� 
��حد، ثم 7ُسم للحنابلة !D يصّلو� قبل �إلما` �لكبير، �في سنة 
 Uستقّر� ثم  �لشافعية،  محر�$  �لى  �أل��  �إلما`  �نتقل   ٨١٩
مد7سة  �هي  �لكّالسة،  �ما`  يصّلي  من   ��!  D! على  �لحا� 
�لدين  �لى جنب مدفن صال�  به، �هي  ملَحقة   lشمالي �ألمو
!خونا  Vلك   hيعر فيها،  ُ�فن  �لدين  صال�  لعّل   �! �أليوبي، 
 hعر! من   Dْهما�َ ��لشيخ  فهو  �لمنّجد،  �لدين  �لدكتو7 صال� 
 hلمشاهد في عر��مشق بدمشق. ثم �ما` مشهد �لحسين، �هل !
!هل �لشا` مساجد صغير
 ملَحقة بالجامع �بابها �ليه، �هي جز" 
منه يضمها سوB7. ��لوضع �ليو` على !D يصلي �ما` �لشافعية !�ًال 
ثم �لحنفي ثم �لمالكي ثم �لحنبلي، �ُتِركت �لجماعاU �لتي كانت 

في �لمشاهد(١).
�هذ� كله مخالف للسّنة �مفّرw للجماعة �من �لمحَدثاU في 
 D! لمساجد �لتي لها �ما` �7تب ال يجو�� D! لصحيح��إلسال`، �
تتكّر7 فيها �لجماعاU، �هذ� مذهب �لحنفية(٢)، بل �D �لمحا7يب 

.D�هو خير �لقر� ��أل� Dنفسها لم تكن في �لقر
*   *   *

�لكال` عنه فألنه  بطو�   lلجامع �ألمو� !نا خصصت   �V��
______________________

.>l(١) من مقدمة كتابي >�لجامع �ألمو
.w٣٧١ من طبعة بوال��(٢) �نظر: حاشية �بن عابدين، �١ �٢٦٥ 
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!قد` مساجد �إلسال`، صاn7 �لنا7 ��لدما7 �ثبت على �ألعصا7 
قائم كما  �لزماD �هو   Uعلى جد�7نه موجا Uها7، تكّسَر�أل��

تتكّسر !مو�� �لبحر على !قد�` �لصخر
 �لر�سية عند �لشاطئ.
�لدنيا  في  يخّلد   Bحد� �لبث  �مالها  بسلطانها  !مية  Vهَبت 
 Dكا .Dسلطا�بقى من كل ما نالت !مّية من ما� ! Dسم !مّية، فكا�
 Dما�لر�� Dليونا� lلته !يد�سنة، تد� hالv معبد�ً من !كثر من ثالثة
�!قو�` كانو� قبلهم نسي �لتا7يخ خبرهم، ثم صا7 كنيسة للمسيح، 
�هللا  عبد  مريم،  �بن  �لمسيح  !خيه  �على   ‘ لمحمد  �نتهى  ثم 

�7سوله، فبقي ألتباn محمد �لى يو` �لقيامة.
 Baبنا!� ،lمستَقّرها �لجامع �ألمو Dكرياتي عن 7مضاV D�
لم   D�  D7مضا  UكرياV  Dتكو �!ين  �مشق.  مساجد   :B�حفا!�
�لمساجد،  في  ��لوعظ  �لعلم   Uحلقا في  �لمساجد؟  في  تكن 
 D! لمساجد؟ على� Dلمصّلين �لتي تمأل في 7مضا� hفي صفو�
في �لمساجد في 7مضاD ما يأباB �لذ�w �لسليم ��لخلق �لقويم، 
 dلنا�  pنشئت �لمساجد لتر!ُ �لنو` فيها بين �لصلو�U. فهل  هو 
 D! من   Dيحترسو ال   zلعر�� بالطو�  مضطجعين  فيها  نائمين 
يؤV�� �لناd؟ !نا ال !نكر !D �العتكاh عمل مشر�n �سّنة مّتَبعة، 

.n�لمشر� hليس من �العتكا dيصنعه �لنا lلكن هذ� �لذ�
�V Dكرياتي عن �ألموl ال !كا� !حصيها، منها ما له نظير في 
غيرB �منها ما ال !عرفه �ّال فيه. فمن !قد` �لذكرياU �لتي ُنقشت 
صو7تها في نفسي من عهد �لصغر ثرّيا ضخمة جد�ً على هيئة قّبة 
قطرها نحو !7بعة !متا7، ليست من �لبلو7 (!l �لكريستا�) �ال من 
�لصفر !� �لنحاd، �لكنها قضباD متشابكة من �لحديد، ��V 7!يتها 
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 Bهذ� �لكهربائية،  �لمصابيح  من   Uمئا�  Uمئا فيها  7!يت  �ليو` 
حالها �ليو`، !ّما حالها لّما كنت في �البتد�ئية قبل خمس �ستين 
سنة فقد كانت شيئًا vخر، شيئًا يوَصف �ال ُيرp ألنه ُفقد �لم يُعد 
يوجد. كاD مكاD �لمصابيح �لكهربائية سر�: كؤ�d صغير
 جد�ً 
كالتي نشر$ فيها �لشاl، ُتمأل بالزيت �يوضع فيه �لفتيل، �هو 
خيط غليظ من �لقطن �لمفتو� �لذلك ُسّمي بالفتيل، ألD >َفعيل< 

تأتي بمعنى >فاعل< �بمعنى >مفعو�<.
�لتي  �لثرّيا   Bهذ  
صو7 هي   
�لذ�كر في  �لر�سخة   
��لصو7
تعد� بحجمها قبة مسجد، �لمربوطة بحبل معّلق بَبَكر
، ُينِزلونها 
حتى تستقّر على �ألz7 بعد !D يبسطو� تحتها بساطًا مشّمعًا لئّال 
في  �لفتيل   Dُيشِعلو� حولها   Dيلتّفو ثم  �لسّجا�،  �لزيُت  يوسخ 
�لحبل فيرفعونها،   D�لسُر� كلها، ثم يشّد� �لسر�� حتى تضي" 
فتر�ها من تحتها ��لّسُر� ترتجف شعالتها �تتر�قص مثل �لنجو` 
 Bهذ �يقا� wيستغر�لمتأللئة في �لسما" �لصافية في �لليلة �لساكنة. �

�لسُر� �لوقت كله من �لمغر$ �لى �لعشا".
*   *   *

�!حببت   D7مضا عرفت  �مشق  �في  �مشق،  في   Uنشأ
 z7أل� في   wشّر!  D! علّي)  كتب   �!) لي  �هللا  كتب  ثم   .D7مضا
�لشرقي من vسيا �لى مدينة  �!غّر$، مشيت �لى !قصى �لجنو$ 
 p7! D!� (١)لشما� من هولند�� سو�7بايا ��لى فولند�` في !قصى 

______________________
(١) كلمة >��`< في !مستر��` �نوتر��` �غيرهما معناها سّد. �D هولند� 
(�لمعر�فة باأل�7ضي �لمنخفضة) !z7 مسر�قة من �لبحر تختبئ ��7" 

�لسد��.
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 Uكثير� Uبل في سنو� 
7مضاD حيثما سرU، ال في سنة ��حد
.Uمنة متباعد��!�

في مصر سنة ١٩٢٨ �!نا طالب في ��7 �لعلو` �محّر7 في 
>�لفتح< �في >�لزهر�"<، لّما كاD سكاD مصر ثلث سّكانها �ليو` 
عاصمة   
�لقاهر كانت  لّما   ،
�لقاهر حجم  بربع   
�لقاهر �كانت 
�لميا�ين  !جمل  �ميا�ينها   n7لشو�� !نظف  شو�7عها  �لعر$، 
�لوحيد
 في  �لمو�صالU، ��لجامعة   n!سر�مو�صالتها !سهل �
بال� �لعر$ كلها كانت فيها (�لم !عّد جامعَتي بير�U �ألميركية 
للطّال$  >جامعًا<  �أل�هر   Dكا� لنا)،  ليستا  ألنهما  ��ليسوعية 
 Dفيها حديقة �لحيو��جمعين، ! dلمسلمين فصا7 >جامعة< للنا�
�لتي ال تفوقها جماًال �سعة �عظمة �ّال ثال� حد�ئق في �لعالم، 

�فيها �فيها... فما كتبت �ليو` ألعّد �لذl كاD فيها.

تنّقلت  لّما كنت مد7ّسًا فيه،   wلعر�� �!p7! D 7مضاD في 
قّلما  سنة  �ألعظمية  في  !مضيت   ،kكركو�  
��لبصر بغد��  بين 
�لثانوية  في   d7ّ�! كنت  فيها.  �7حتها  مثل  7�حي  �ستر�حت 
من  حلقة  �كنت  �لعليا،  �لمعّلمين   7�� في  �!حاضر  �لمركزية 
َسَلفي   Dكا �لذهب:  خالص  من  حلقاتها  سلسلةٍ  في   dلنحا�
�خَلفي   ،lألثر� بهجة  �محمد   Uلزيا� !حمد حسن   D�Vألستا�
 d7ّ�! كنت� .d!نا حلقة �لنحا�هم �لذهب  ،k7كي مبا� Vألستا�
�ألعظمية  تشّرَفت   lلذ� حنيفة  !بي  �ألعظم  �إلما`  مد7سة  في 
بالمسجد،  �لمد7سة �هي متصلة  !نا` في  �ليه، �كنت  بانتسابها 
فكاD بين مضجعي �لمؤّقت في �لكّلية �مضجع جسدB في مدفنه 

ثالثوD متر�ً.
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 D!هلها! كانو� يقولو� �يامي في !عظمية بغد�! يا سقى �هللا 
قا� Vلك  ما  تاخد�D فلوسنا �تنسونا"،  تَقْشمر�نا،  لنا: "جايين 
سبع   lV فها هي منهم،  �لعاّمة  بعض  بل  خاّصتهم �فضالaهم 
�!7بعوD سنة قد مّرU، فهل 7!يتموني يا !هل بغد�� قد نسيتكم؟ 
!نا؟  كتبت  مّما  !كثر   k7مبا �كي  بعد  بغد��  عن  !حد  كتب  هل 
!َ�َلم !aّلف كتابًا عن بغد�� حالت عو�صف �لسياسة �غبا7 تلك 
�لعو�صف بينه �بين !هل بغد��، فلم يّطلع عليه �ّال قليل منهم؟ 
�ما لي بالسياسة من !7$ �ما كنت من !7بابها �ال من !حبابها، 
ناسًا صا7  ما 7!يت، فمدحت  !ني �صفت  فيه  Vنبي   Dلكن كا�
�كذلك  محّلهم.  منا�لهم �حّل  بعدهم  نز�  من   lVيؤ مديحهم 

�لدنيا: مقاعد قطا7، يصعد ��حد �ينز� ��حد.

شّط   p!بمر �لبصر  �مّتعت   ،
�لبصر في   D7مضا �7!يت 
�لعر$ �ماليين من !شرh �لعر�ئس يستحممن في مائه، عر�ئس 
ة �لتي هي �ليو` !بو �لخصيب. !لم يشهد لهم شيخ  �لنخيل في �ُألُبلَّ

�لمعّر
 حين قا�:

ماٍ" خيَر  �جلَة  ماَ"  ��7نا !شرhَ �لشجِر �لّنخيال�7�نا 
�في كركوk لّما كانت قرية !� كالقرية، �كّنا نستضي" في 
لياليها بشمعاU ثال� ال تنطفئ !بد�ً، ال في �لليل �ال في �لنها7 
�ال تحت �لمطر، Vلك ألننا لم نُكن نعرD! h �لغا� �لطبيعي له 
ثمن �!نه يمكن !D ُيباn، فكّنا نحرقه لنخلص منه يو` لم يكن قد 

.wظهر �لنفط في غير �لعر�

�7!يت 7مضاD في بير�U سنة ١٩٣٧ �!نا مدd7ّ في �لكّلية 
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لبناD، �كاD من تالميذها 7جا�  �ليو` !�هر   Uلتي غد� �لشرعية 
�لشيخ حسن خالد.  �لمفتي  �لمجاهد  �لعالِم  �لمعالي منهم  بلغو� 
لما  !ند�نيسيا  �في  �لهند،  �في   ،Dباكستا في   D7مضا �7!يت 
�لزها�l، �قد كتبت  �لشيخ !مجد  �لعصر  �ليها مع بركة  7حلت 
عنه بإVنه �7ضاB في كتابي >في !ند�نيسيا<، �كانت 7حلة لخدمة 
فلسطين ��لتعريف بقضية فلسطين، ما قبضنا فيها ماًال �ال تسّلمنا 
مّما جمعوB قرشًا، بل !عطيناهم عنو�D �لمؤتَمر �إلسالمي �قلنا 

لهم: !7سلو� �ليهم ما جا�U !يديكم به.
*   *   *

قّطعت حياتي ِقطَعًا �تركت في كّل من هذB �لبال� فلذ
 منها، 
لي في كّل ��حد
 Vكر! p� VكرياU لو جمعتها ��ّ�نتها لجا" منها 
!�$ !خّلفه بعدl. �لكن ما جد�p هذ� كله �!نا !بقيه هنا: �أل�$ 
��لشهر
 ��لمجد؟ �D �لذl ُيجدl علّي �ينفعني هو �لذl !حمله 
َ̀ �ألسى  للرحلة �لطويلة �لتي ال محيص عنها �ال 7جعة منها، فعال
 D�ّ�!ُ ؟ �نيUتمو�حدَ� ثم تذبل ��ال تعيش �ّال يومًا  Uعلى �هر�
هنا Vكرياتي، بل �ألقّل مّما بقي في Vهني من VكرياU. ��لفضل 
 wثم >�لشر >D>�لمسلمو�هير �أليوبي � Vألستا� lفيها بعد �هللا لولد
 �! 
�أل�سط<، !ما !كثر �لذكرياU فقد سقط مني في مسالك �لحيا

.Dلنسيا� lليه فسرَقته !يد� Uمتّد�
�لبال� كلها حقيقة ��حد
 �لكن   Bفي هذ Dلرمضا  Uجد�
 
صو7ها مختلفة، �من !سر�7 خلق �هللا !نه جعل �لتعّد� في �لوحد
�لتعّد�، فهندسة �لوجوB كلها ��حد
: عيناD تحت  ��لوحد
 في 
لم  �لكنه  �شفتين،  فمًا  �جعل  �لعيَنين،   wفو �جبين  حاجَبين 
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بينهما -لو �ّققت  �لتو!َمين   D� فيها �جَهين متماثَلين، بل  يجعل 
�لنظر- فر�w، ��ال لما عرَفت ��جُة !حدهما ��َجها. ��ألحيا" 
كلها  على تعّد� !نو�عها تكا� هندسة بنائها تكوD ��حد
: �لعمو� 
�لعنق في   Uفقر� �لصد7 ��ألطر�h، حتى عد�  �لفقرl �قفص 
�لز�7فة �في �لحيو�D �لذl ال يبد� له 7قبة، حتى !عضا" �لتناسل 

.Dلحيو�� n!نو� �على تعّد 
في �لذكر ��ألنثى هندستها ��حد
!ليس في هذ� �ليل من vالh �أل�لة على !D �لصانع ��حد؟ 
�7قها   nنو  ،Uللوحا� من   Uمئا فيه  صو7   zمعر  U7� لو 
�!صباغها �طريقة ضر$ �لريشة فيها، كل Vلك ��حد، !ال تفهم 

من Vلك !D مصّو7ها ��حد؟
ثم �D �ختالh صو7 7مضاD في تلك �لبلد�D جا" مّما �بتدعه 
�لناd �!حدثوB؛ فالدين ��حد، ��لصو7
 �ألصلية صو7
 مجتَمع 
�لصحابة �لذl كاD ُيشِرh عليه �يهديه سيد �لبشر محمد ‘، لو 
بقي �لمسلموD عليها لما �ختلفو�، �لكنهم �بتدعو� بدعًا !لصقوها 
بالدين، �جا" �لعلما" فكشفو� تلك �لبدn. �هذ� معنى �لحديث: 
>�D �هللا يبعث لهذB �ألمة على d!7 كل قرD من يجّد� لها �ينها<، 
كيو`  جديد�ً  فيعو�   mسا�أل� من  ثوبه  �لمر"  يغسل  كما   B�يجّد
�شتر�B، �لتجديد �لمر�� هو هذ� ال !D يأتي بدين جديد غير ما جا" 

به 7سو� �هللا.
*   *   *

�كاD !صعب 7مضاD مّر علّي هو �لذl قضيته في جاكرتا، 
 lحد�لي  ،w�من !عظم ما 7!يت من �لفنا wفي فند lحد�نز� !
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�كبر من بيتي في �لشا�، �لكني كنت فيه في سجن، كا�  �جنا
بفمي،  �تكلم  �ال  بعيني   '(� ��سعة،  �لكنها  (.نز�نة)  حاشر0 
�بصر(١) من حولي �لهولنديين (من بقي منهم سنة ١٩٥٤) �بصرهم 
مع �سرهم ���الDهم �بيني �بين ��الCD )بع محيط �أل)<. �جا> 
قاE في  ما  �لمتنبي  �نشد مع  �نا � بالعيد  يفرحو�   Gلنا�� �لعيد، 
 ،Eيكا (�معناها ساحة �الستقالDلى ساحة مرJ �لعيد، �خرجت 
�كا� �سمها قبل �الستقالE ساحة كامبير) �بنفسي من �لضيق ما لو 
ُ�ّ.Z على Yلك �لحشد �لذC ال ُيحصي �فر�UDَ عدٌّ لَغّمهم كلهم، 
في  بعضهم  يمو]   Gلنا� من  Dنيا   ،Eألطفا�� ��لباعة  �أللعا[ 
بعض، ��نا في Dنيا من َهّمي �َغّمي �ضيق صد)C، ال �جد من 
�فهم عنه �� يفهم عني. �ما �لعيد �J لم يكن معه �ألنس  ���كّلمه 
�هلك ��صدقائك؟ �ما �لعيد �J لم يكن فيه للنفس متعة � eببلد

�للقلب �طمئنا�؟ Jنه ال يبقى منه Jّال )قم على صفحة �لتقويم.

�جدj ساحة كامبير كأ� قد نبتت فيها عشر�� �لف .هر0 
في ليلة ��حد0، ال �عني .هر�j �لحقل �لكن .هر�j �لبيوj؛ 
�لثيا[  في  يخَتْلَن   (jلجميال� (غير   jلحلو�� جا�0  نسا>  كا� 
�فانين من  لهن  �لر�<، �كا�  �لو�� .هر  بمثل  �لملّونة  �لعجيبة 
�لتسلياj ��ألالعيب، �لكني كنت عن Yلك كله في غفلة. كنت 
�مشي بال قلب أل� قلبي بعيد، بعيد في �لمكا� ��لزما�، Jنه يهيم 
في ��Dية �لماضي يسر� في تلك �لسفو� �لحبيبة من قاسيو�... 

______________________
(١) من هنا Jلى sخر �لحلقة من مقالة >صو)0 من �لطريق< �لمنشو)0 في 

كتا[ >في �ند�نيسيا< (مجاهد).
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يبد�  لما  �ألغنيا�  �طفا�  مرتع  �نها  لحظت  حديقة  بلغت  حتى 
عليهم من 3ثا1 �لسر/ ��لتر/، �كا, على با+ �لحديقة عجو' 
قد �ما� ظهَرها ثقُل ما حملت من كثر9 �لسنين، �في يدها طفلة 
كأنها �لفلة �لمتفتحة جماًال �طهر�ً في ثيا+ قديمة لكنها نظيفة، 

�كانت تنظر Jلى هذ� �لعاَلم كأنه غريب عنها.
 ،Kهنا Lبيا >�لشوكالطة< من  يشتر�, �كف   Rكا, �أل�ال�
�كانت تنظر Jليهم �هم يقشر�, ���1قها �يأكلونها بعيو, يلمع فيها 
بريق �لرغبة �لمحرِقة يعقبها خموR �ليأT �لمرير، ثم غلبها �لطمع 
Jليها  �لتفَتت   �XJ حتى  بمرفقها،  �لعجو'  جدتها  خصر   Zفلكز
�شاZ1 بغمز9 من عينها �حركة سريعة من يدها Jلى �لشوكالطة، 
 ،LموR بال  تبكيا,  كانتا  مقلتيها  �لكّن  بعينيها  �لجد9ّ  فتبّسَمت 
من  كّف  �كبر  لها  فاشتريت  ��لفقر.  �لعجز  Jشا91  كّفيها  �قّلَبت 
�لشوكالطة �Xهبت فدفعته Jليها، فنظَرJ Zلّي نظر9 �لمشد�_، ثم 
نظَرJ Zلى جدتها كأنها تستنجد بها تسألها، فأشر` �جه �لعجو' 
�قالت   ،aلغما� كثيف   aيو في  �لشمس  Jطاللة  كأنها  بابتسامة 
 aبنجا�< (ًشكر� d�) >ّال >تريما كاسيJ بلسانها كالمًا لم �فهم منه
 Lسرعت �لبنت تجّر جّدتها ُتسر�� .(Kهللا يطو� عمر� d�) >عمر
بها، كأنها قطة �عطيتها قطعة لحم فهي تسرL بها كأنما تخا/ �, 

�ندa فألحقها ألسترRّها منها. 
�1يدها،  نزهة  في  �1كبها  سيا91  �جر9  من  �كثر  �خسر  لم 
 ,� نزهة. �حسست  مئة  ما ال �جد_ في  �للّذ9  �لكني 1بحت من 
ما كا, في قلبي من �لضيق قد �نفرi، �ما كنت فيه من �لكر+ 
بها� �لكو,  �لمنظا1 �ألسوR عن عيني فر�يت  1ُفع  قد '��، ��نه 
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�لسعا� ليست  �لقّر�"،  !يها  فيا  �لعيد.   Uجد��لنها7، �  zبيا�
 
بسعا� بالحشم، �لكن  بالخد` �ال  بالقصو7 �ال  باألمو�� �ال 
�لقلب. ��Dّ !قر$ طريق �لى سعا�
 �لقلب !D ُتدِخل �لسعا�
 على 

.Dإلحسا� 
قلو$ �لنا ،d��Dّ !كبر �لّلّذ�U هي لّذ

 Dلى لند� Bفي سفر Bيجد �لعيد فلن يجد D! منكم �فمن !�7
�ال با7يس �ال  بانكوk �ال نيس، بل يجدB على �جوB من ُيوليهم 

.Dإلحسا�

*   *   *
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-٧٨-
7حلة �لحجا� (٦)

Dقبل نصف قر 
جّد

!عو� �لى �لحديث عن VكرياU 7حلة �لحجا�.

!كتب هذB �لحلقة في جّد
، جّد
 �لتي يقطع �لماشي �ليو` 
من شرقيها على طريق مّكة �لى شماليها على طريق �لمدينة !كثر 
في  �لفخمة،   U�7لعما� من  غابة  في  يمشي  كيًال،  ثالثين  من 
شبكة من �لشو�n7 �لمعّبد
. هل هذB هي جّد
 �لتي !كتب Vكرياتي 

عنها؟

 ،
�D جّد
 �لماضية ليست �ّال >Vكرp< في Vهن جّد
 �لحاضر
�جد
 �لحاضر
 ما هي �ّال >!مل< عند جّد
 �لماضية. بل لم يكن 
!حٌد في جّد
 يأمل !� يتصو7 !نه يمكن !D يصير طو� جّد
 ثالثين 

كيًال، �لو خّبرته بأV Dلك سيكوD لعّدk !حد �لمجانين.

�D �لذl تحّقق في جّد
 �في مّكة �في �لرياz �في مدينة 
 
َر� �لرسو� ‘، بل في !صغر �لقرp �لضائعة بين صخو7 جبا� �لسَّ
�في !��يتها، ما تحّقق يتعدp حد�� �لخيا�. فهل سمعتم بحقيقة 
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في خمسين  �لمملكة  في  �قع  ما  هذ�  �لخيا�؟   Uسبقت شطحا
.Dلى سنة ١٣٥٣هـ �لى �آل�سنة، من �يا7تي �أل

�D قطا7 �لحضا7
 ��لفكر يجرl ��ئمًا �لى �ألما`، يسّيرB في 
كّل مرحلة قائد من �حدp �ألمم. �لقد مّر يو`ٌ كّنا فيه !صحا$ 
هذ� �لقطا7، �قدناB في �لليالي �لسو� حيث ال يدّلنا على �لطريق 
ُصوpً(١) منصوبة �ال مصابيح، حتى ��V بلغنا به �لمحّطة �آلمنة 

جلسنا نستريح فنمنا.

 ،Bسير في  �سرعة  محّركه  في   
قّو �لقطا7َ   ��� من  �جا" 
يقظتنا  �كانت  نستيقظ.  بد!نا  نيا`، حتى  �نحن  ��ننا  من   B�قا�
 Uية على صو�لما��لشيخ �بن عبد �لوها$ � 
�لر�حية على �عو
!قد�`  �قع  على  �لشا`  !فاقت  ثم  مصر  !فاقت  نابليوD؛  مد�فع 
 Bبهذ فعلمنا  فينا،  طمعًا  �لكن  بنا  حبًا   ��aجا ما  �لمستعمرين، 
�لحضا7
 �لجديد
 �جعلنا نأخذ منها، من خيرها �من شّرها، يمّر 
 Dنا بلد بعد بلد يوقظ بضجيجه من بقي نائمًا. فكا�لقطا7 على بال�
vخر من �ستيقظ هذB �لجزير
، جزير
 �لعر$ �لتي كانت قديمًا !�� 
 U�7منها خرَجت �لشعو$ �لتي حملت مشاعل �لحضا� ،wمن !فا
��لى سو�حل  �لر�فَدين   l���� �لنيل   l��� �لى   U7فسا �أل�لى 

______________________
(١) قا� علي �لطنطا�l -في غير هذ� �لموضع- �D �السم �لعربي �لفصيح 
لما يضعونه على �لطرw من عالماU يستدّ� بها �لمسافر في سفرB هو 

 هي ما ُنصب من �لحجا7
 لُيستَدّ�  وَّ وp<. �في �لمعجم: "�لصُّ >�لصُّ
 pًُصو للدين   D�< �لحديث:  �في   ."pُصو �لطريق، جمعه  على  به 

�َمنا�7ً كَمنا7 �لطريق< (مجاهد).
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�لشا`، ��لتي سطعت منها بعد Vلك �لشمس �لتي طمست بنو7ها 
�لوّها� !ضو�" تلك �لمشاعل؛ شمُس �إلسال`.

كانت �لجزير
 عند �يا7تي �لتي !كتب عنها ال تز�� نائمة، 
!فاقت  به.  �لقطا7 فلم يقف هو عليها �لم تشعر هي  بها هذ�  مّر 
 Dمن 7كب �لقطا7 قد مضى، فهل تبقى مكانها أل D! U!فر 
متأخر
�لقطا7 قد فاتها؟ فأين -�DV- ِهَمم �لرجا� �!ين ما يفعل �لما�؟ 
�!ين ��7 �لحضا7
 في �مها �سمّو �إلسال` في 7�حها؟ �متى 
كاD �لمسلم يرضى بالدنّية �يقبل من �لمعالي بأD يسكن �لسفَح 

p7؟ ��لناdُ يتسابقوD �لى �لذُّ

�لى  فإ�V هي  �لقطا7،  �لسباw �لحقت   
لذلك 7كَبت سيا7
جنب َمن !سرn �لى 7كوبه. بد!Uَ متأخر
 �لكنها جا"U سابقة، 
فالبال� �لتي عرفُتها في 7حلتي �أل�لى (�لتي !تكلم عنها) �لم يكن 
فيها سبع مد�d7 �بتد�ئية 7سمية صا7 فيها سبع جامعاU، �لم يكن 
فيها ��حد يحمل (فيما !علم) شها�
 جامعية صا7 �لدكاتر
 فيها 
ُيتعبوD �لعاّ�ين ��لُمْحِصين، ��لتي لم يكن فيها مستشفى ��حد 
يمكن !D ُيقا� له مستشفى صا7 فيها عشر�U من �لمستشفياU �لتي 
تز�حم بمناكبها في حلبة �لسباw !فاضل مستشفياU �لعالم، �لم 
يكن فيها قبل خمسين سنة لّما �7تها مد7سة للبناU فصاU7 فيها 

.Uبالمئا Uلبنا� d7مد�

��لمملكة �لعربية �لسعو�ية �لتي كانت (لوال عبقرية منشئها 
!ثقلها  من   U7صا �لد��   Dميز� في   Dلو�� خفيفة  �شخصيته) 
مثابة لعظما" �ألمم من   U7صا�!7جحها 7!يًا، �عالها صوتًا !�
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�لشرw �من �لغر$؛ كل يز�7ها ليتلّقى (كما قا� نيكسوD هنا في 
 Uيتلّقى �لما�: �ما 7ياال�كلمة له عرضها �لر�ئي) يتلّقى �لحكمة 

���الU�7 ��ما Vهبًا !سو� �سمه �لنفط، فكانت كما قا� �أل��:

نأُخُذ ِمن مالِِه �ِمن !َ�بِْهَنُشدُّ !حماَلنا �لى مِلٍك

 B�ال�جا" !�7سى �لدعائم، !� dضع عبد �لعزيز �ألسا�لقد 
 D�- مهتدين ،Dلبنيا� Dيجّملو� Dأل7كا� D�يقّو� D�7لجد� Dُيعّلو

.Dvلقر� pشا" �هللا- بهد
*   *   *

�ألطفا�:  من  ثمانية  �حولي   
جّد عن  �لحديث  �لى  !عو� 
سبعة صبياD �طفلة ��حد
، !مهاتهم !7بع من حفيد�تي �vباaهم 
�ثناD من !حفا�l (!� !سباطي) ��ثناD ليسا من 7ّVيتي �لكن لهما 
مثل ما لهم من محّبتي؛ !نظر �لى �لوليد نظر
 ��لى !بيه نظر
: �ني 
ألVكر تمامًا �أل$ �لطبيب �!خاB �لمهندd �هم !طفا� كهؤال"، 
من  يوقظني   ،lِحْجر في  !ضعهم  !لمسهم،  �ليهم،  !نظر  كأني 
نومي بكاaهم �يسعدني لعبهم �صخبهم، فكيف !تصّوD! 7 هذ� 
�لطبيب !� هذ� �لمهندd بطوله �عرضه �شا7به �لحيته هو Vلك 

�لطفل؟
هذ� مثا� جّد
 �ليو` �جد
 �ألمس.

هل تريد�D -يا !يها �لشبا$- !D تر�� جّد
 كما 7!يتها !�� 
 lلذ� �لبا$  بل  �لحّي كله  !7يد  با$ مّكة؟ ال   Dتعرفو مّر
؟ هل 
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 B�7تصّو�عنه(١)،  mلشيو� فاسألو�   U�7لعما� بين   nنه ضا�  .Dكا
بابًا حقيقيًا ُيفتح نها�7ً �ُيغلق ليًال، �با$ شريف ��لبا$ �لجديد 
��لى جنبه !� بالقر$ منه �لكند�سة (�لكوند�نسيه)، ثم ِصلو� بين 

�ألبو�$ بسو7 بجد�7 متصل: هذB جّد
 كلها.
�كاD موضع ���7
 �لخا7جية -كما ُيخّيل لي �آلD- تالָד يقتعد 
�لناd جو�نبه عند كل عشّية، �ليس بعدB شي" من �لعماU�7 �ّال 
َ�ْيس قرية،  طائفة من �لبيوU �لقديمة على ساحل �لبحر. �كانت �لرُّ
�لعهد  !قو� فالصو7
 قد بهتت لطو�   lلذ� �لست ��ثقًا من هذ� 
بها، خمسوD سنة ليست شهو�7ً معد���U، ثم �ني لم !ُِقم يومئذ 
 l7 �لشيخ محمد نصيف (�ألفند��ّال !يامًا قضيناها في � 
في جّد

نصيف) 7حمه �هللا.
عرفته من تلك �أليا`، ثم �تصل �لوّ� بيننا �توّثَقت �لمعرفة 
حتى صاU7 صد�قة على ُبعد ما بيني �بينه في �لسّن �في �لمنزلة، 
�في نبيل �لخال� �في كريم �لفعا�. لقد كتبت عنه يومئذ فقلت: 
�D من ��7 جّد
 �لم يُز7 �لشيخ نصيف فما ��7ها، سرقت �لمعنى 

ّمة: من قو� lV �لرِّ
______________________

(١) !عا��� بنا" !بو�$ جد
 غيَر بعيد من صد�7 هذB �لمقالة، فأنشؤ�� في 
موضع كل با$ بابًا جديد�ً بهيئته �لقديمة �لتي كاD عليها (!� قريبًا من 
هيئته �لقديمة، فما كنت يو` كانت �ألبو�$ �لقديمة ألجز` بذلك، 
�ال !نهم جعلوها !قو�سًا ال !بو�$ ُتفَتح �ُتغَلق فيها)، فَمن Vهب �ليو` 
�لى موضع با$ مكة �جد �لبا$ هناk، �كذلك با$ شريف �سائر 
�ألبو�$. �في !�� �لحلقة �لثمانين من هذB �لذكرياU �شا7
 �لى هذ� 

�ألمر (مجاهد).
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ُ̀ �لَحجِّ !D تقَف �لمطايا �لّلثا`تما ��ضعِة  َخرقاَ"  على 

لقد كانت ��B7 !كبر (!� من !كبر) �لد�7 في جّد
، �كاD هو 
 dمن كبا7 �لنا 
!�جه (!� من !�جه) !هلها. كاD من يقصد جّد
ينز� في ��B7 حين لم يكن في جّد
 فندw �ال ��7 ضيافة، كانت 
��7 �لضيافة ��B7 ���7 !مثاله، حتى �لملك عبد   �لعزيز 7حمه �هللا 
لّما �خل جّد
 من نحو ستين سنة نز� فيها، فما�V تقولوD في ��7 

تصلح لنز�� ملك؟
كاملة  !حفظها  �لم  منه،  قصة سمعتها  له  �لد�7   Bهذ �بنا" 
أل7�يها. مّما !VكرB !نه كّلما فرغت طائفة من �لبّنائين من عملها 
ثم  �يصقلونها  يصلحونها  �لذين  ثم   D�7لجد�  Dيقيمو (�لذين 
�لطو�ئف كلها ألعّدها)، كّلما فرغت   hلست !عر� ،D�7لنّجا�
طائفة قا� جدB لكبيرها: ��nُ من شئت من �مال" صنعتك �!هل 
 Dيكو� عمله،  ليريهم  فيدعوهم  مّكة،  �من   
جّد من  حرفتك 

�لشيخ قد !عّد لهم �ليمة ضخمة ��n�ّ عليهم هد�يا مناسبة. 

!�خل  !ني كنت  �لد�7   Bبنا" هذ �لبر�عة في  تما`  �كاD من 
هذ�  �فتح  �لد،  يا  �يقو�:  �لنسيم  مهّب  في  فينظر  �لشيخ  غرفة 
�لغرفة  في  7خّيًا  �لنسيم  يز��  فال   ...kلشّبا� هذ�  �!غلق   kلشّبا�
��لهو�" جا7يًا من غير مر�حة. �!حسب هذ� من �لعلم �لذl عرفه 
�لقصر  �لمتوّكل،  قصر   U7� لّما  فإني  �لقديم،  من   Dلمسلمو�
�لجعفرl في >ُسّر َمن p!7< سنة ١٩٣٦، �كّنا نشكو �لحّر �تنضح 
ننظر في  !نفاسنا من �هج �لصيف كأننا  بالعرw �تضيق  !جسا�نا 
تّنو7، �خلنا �لقسم �لصيفي، !عني !نقاضه �لباقية، فوجدنا �لنسيم 
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عليًال ��لهو�" متحركًا ينعش �لنفوd ألنه مبني بنا" ال ينقطع فيه 
جرياD �لهو�".

�عذ7�ني �D !طلت �لكال` عن �لشيخ محمد نصيف، فلقد 
كنت !حّبه �كنت !ُِجّله، �لّما ماU حزنت عليه مثل حزني على 
!جّل !ساتذتي �!كر` !صحابي. عرفته من سنة ١٣٥٣هـ ��ّتصل 
 Bقصد! Dمكا ��! Dفإ 
حبلي بحبله حتى توّفاB �هللا؛ �D َقِدمُت جّد
بيت �لشيخ نصيف، �!نا ال !جيب �عو
 �ال !كا� vكل عند !حد، 
�كنت عندv Bكل �!شر$ �!نا` �D شئت !D !نا`. �لقد كاD طر���ً 
�حدB، كاD 7جًال ال !كا� !عرh له من �لرجا� نظير�ً فيما جمع 
 Bقاموسًا للرجا�، كانت عند Dتا7يخًا ناطقًا، كا Dمن �لمز�يا: كا
معلوماU لم !جدها بعدB في كتا$ �لم !جد مثلها عند !حد. كانت 

في ��B7 مكتبة من !كبر ما عرفت من �لمكتباU �لخاّصة.
ما كنت !��B7 مّر
 �ّال �جدU عندB بعض !هل �لفضل من 
 Bنا�! �لمغر$  �لعر�w �من  �لشا` �من  �لمملكة �من مصر �من 
�!قصاB، كاD له في كّل بلد �خو�D �!صدقا"، كانت ��B7 فندقًا 
 hلنو` بال شي"، غر��فيه  �لفنا�w، ألD �ألكل  �لكنه !7خص 
�لنو` ُمَعّد
 ما عليها قفل �ال لها !بو�$، ��لمائد
 عامر
 من شا" 
 
حضر �لغد�"، �ال ُيسأ� طاعم عن �سمه. كنت كّلما َقِدمت جّد
�7ته، لّما كنت !قد` من �لشا` قبل !D !قيم في �لمملكة �لّما كنت 
على  7جًال   Bعند  
مّر  Uجد� فيها.  !قمت  بعدما  مّكة  من  !قد` 
بعد شهر،  بعد !سبوعين �جدُته، ��جدته   Uفلما ُعد �لغد�"، 
فقلت: من هذ� �لذB�7! l نا�ًال عندk؟ فقا�: 7جل طّيب عرفته في 

بعض !سفاl7 �لى لبناD يبد� !D له !عماًال هنا، ال !عرh �سمه.
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بعثتني  بعيد:  تشبهها �لو من  بأخر�  'ّكَرتني هذ!  لحا�ثة 
�* 45  لعد3 في  لشا2 في مهمة قانونية /لى مصر ,نا �*ميلي في 
نها�  لقاسم 5حمه  هللا،  � لحَضر  ألستا'  5فيق  لسفر   ،Bلقضا 
 لذF صا5 �*ير  لعد3 في  لقاهر4 ,يا2  لوحد4. فلما قابلنا �*ير 
 Hْ,  لعد3 هناM (�كاH خشبة باشا) كاH ,�3 ما قاله بعد  لسال2 
 ،(B لفّر  F,)  سأَلنا عن 5جل من  لشا2  سمه  لشيخ ,بو  لخير  لفّر
فخّبرنا! خبر! �عجبنا من سؤ له عنه. �5,�  لعجب على �جوهنا 
 Vمشق في  لعشرينيا�فقا3: ,نا ,خبركم بسبب سؤ لي عنه. قدمت 
في  لبلد  جلُت  فلما  في  لمرجة.  فندقًا  فنزلت   ،Hهذ   لقر من 
�صعدV /لى > لمهاجرين< على سفح قاسيوH 5,يت � 5 ً مفتوحًا 
�منظر  لبلد   Hفأعجبني  لمكا كرسي،  على  5جل  �,مامه  بابها 
� لغوطة من حولها يبد� � ضحًا (١)، �سألت  لرجل: ,ليس ها هنا 
فندg ,نز3 فيه ,يامًا؟ قا3: نعم، تفّضل. ��خلت فأعطاني غرفة 
منها. فأعطاني غيرها فرضيتها،  ما  5تضيتها، فقلت: ,5يد خير ً 
�سألت عن  لطعا2 فقا3: ,طلب كل يو2 ما تريد!. فنزلت عند!، 
,شتهيه  ما  بكل   2��,كّلف  لخا  Fلشا � ,طلب  لطعا2  �جعلت 
 Hفيأتي به.  ستطبت  لمقا2 فأطلت  لمّد4، حتى /'   نقضى ,سبوعا
�عزمت على  لرحيل فقلت له: ,نا 5 حل غد ً. قا3: بسالمة  هللا. 
/يش؟ هل   jقا3: حسا� قائمة  لحساj؟ فضحك  فأين  قلت: 

تحسبه فندقًا؟ /نه بيتي �,نت ضيفي!
*   *   *

______________________
فيها  لم يكن �,نا صغير شيB من  لبنياH تحت  لجا�4  لتي يمشي   (١)

 لتر 2.
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به نحو  لقد ��مت صلتي  �لشيخ محمد نصيف.  �لى  !عو� 
نصف قرD، �كنت كلما ����U به معرفة !���� له محّبة ��حتر�مًا. 
��ّثق ُعرp هذB �لصلة !نه كاD صديق شيخنا محمد بهجة �لبيطا7 
�شيخه �لشيخ محمد جما� �لدين �لقاسمي، �صديق خالي محّب 

�لدين �لخطيب.

�D سير
 �لشيخ نصيف تا7يخ لهذ� �لبلد �لوحة تعرz بعض 
مكا7مه �نمو�V لحيا
 7جا� فقدناهم �لم نجد بعدهم !مثالهم، 
�لمثقفين  صد�7  من  جميعًا  �هم  سيرته،   Dيكتبو  B�حفا! فأين 
 
عميد �!خته  �لجامعة،  مدير  منهم   D! �حسبكم  ��لمتعلمين؟ 
�لطالباU، �!خاB �لذl يصّفي لنا ما" �لبحر فيجعله بإDV �هللا عذبًا 
ُفر�تًا بعد !D كاD ِملحًا ُ!َجاجًا(١)، �كلهم �كاتر
 لهم !VهاD �لهم 
!قال`، فما لهم يقعد�D عن !��" �لو�جب عليهم؟ �!نسبا" �لشيخ 
من �v جمجو`، �ما !كثر �ألفاضل ��ألماثل فيهم، �غيرهم مّمن 
 Dيكتب سيرته من !جله هو، فهو في مكا D! لشيخ. ال !7يد� hعر

______________________
!نا طالبًا  لّما جئتها  �لجامعة هو عبد �هللا نصيف، كاD �كيلها  (١) مدير 
 Uبقي سنو��سنة ١٩٧٧، ثم صا7 مديَرها  ��في كلية �لهندسة في !
لر�بطة �لعالم �إلسالمي ثم تنّقل في سو�ها  كذلك، ثم �نتقل مدير�ً 
من �لوظائف �لعالية، �حيثما حّل كانت له يٌد في �لخير ��إلصال�. 
جامعة  في   Uلطالبا� قسم   
عميد كانت  �لتي  نصيف  فاطمة  �!خته 
�لطالباU، �هي من !خلص  �لعزيز، !l مدير
 جامعة  �لملك عبد 
�!نشط �لد�عياU �لى �هللا، لها من �ألثر ما !�7ثها حسَن �لذكر بين 
�لناd �ما ُيرجى لها به �ألجر من 7$ �لناd. ��ألخير هو عبد �لعزيز 

نصيف مدير تحلية �لمياB في جد
 (مجاهد).
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ال يصل �ليه من !مجا� هذB �لدنيا �من �ينتها �من �خرفها شي"، 
w به عن 7�حه  �َلدعوٌ
 له صا�قة من قلب مؤمن !� 7يا� ُيتصدَّ
 dنبر�  Dلتكو لة  مفصَّ سيرته  ُتكَتب  �لكْن  كتا$،  مئة  من  خيٌر 
هدp للناشئة �قد�
 لهم صالحة �صفحة عطر
 ��هية من تا7يخ 

.(١)Uلَمكُرما�

 Dأل�لم يعرفو� له حّقه  dلنا� Dخر ال !��� متألمًا ألv 7جل�
 U�7هذ� �لبلد لم ُيعِطه بمقد�7 ما !خذ منه، 7جل لم !لَقه �ّال في �يا
معد��
 في !يا` معد��
 في بومباl في �لهند سنة ١٩٥٤، �لكني 
�لتعليم في �لحجا� �لشيخ محمد  لقيت ثمر�U ما �n7؛ هو !بو 
 D! �لصحف  في   U!قر �قد  �لفال�.   d7مد� منشئ  �ينل  علي 
�لرجل �لفاضل �لذl خد` �لبال� بماله �بفكرB، �لذl �فتقدناB من 
قريب، �لشيخ �بر�هيم �لجفالي قد �شترz7! p >ملعب �سال`< 
 Bال ينشط !خو� �Vقفها على مد7سة �لفال�، فلما�� >Dفي >�لبيبا
(�هما خليفتاB في عمل �لخير) �!صدقاBa �من يريد للناd �لخير 
مد7سة   z7أل�  Bهذ على  فيقيمو�  �لثو�$،  �هللا  من  يرجو  �من 
غيرهم،  �من  طُّالبها  من  �لفقر�"  ُتعين  خيرية   
�ُمنَشأ  
جديد

______________________
(١) بعد نشر هذB �لحلقة من �لذكرياU ببضع سنين ُنشر كتا$ >محمد 
نصيف: حياته �vثاB7<، !ّلفه محمد !حمد سيد !حمد �عبدB !حمد 
�لشيخ  عا7في  من  ��ألعال`  �لعلما"  من  طائفة  له  �قد`   ،lلعلو�
�!صدقائه �محّبيه. �كاD فيَمن قّد` لهذ� �لكتا$ علي �لطنطا�l في 
فهو   B!يقر  D! فَمن شا"  �!جا�،  �لشيخ  فيه عن   zفا! فصل طويل 
 mللنشر �أل B!عد�جمعه  lلذ� >l�علي �لطنطا Uفي كتا$ >مقدما

�لصديق مجد مكي (مجاهد).
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�ُتسّمى >مَبّر
 �لفال�< صدقة على 7�� �بر�هيم �لجفالي؟

*   *   *
�لبلد  �لى  �لتوجه  على  �عزمنا   
جّد في  !يامنا  �نقضت  لّما 
�ألمين �ّ�ْعنا �لشيخ �مشينا �لى با$ مّكة بسيا�7تنا. �كاD �صولنا 
!��7قنا �فتحو�  �لجنُد �نظر�� في  �لمسا"، فسأَلنا  �لبا$ في  �لى 
 Dنه �آل�تر lلذ� wخرجنا من با$ مّكة. لم نَر �لسو�لنا �لبا$، 
�لشو�n7، كل Vلك   Bال سلكنا هذ�إلعال`، � 
بو��7 �ال مر7نا 
لم يكن؛ خرجنا من با$ مّكة �لى !z7 خال" ما فيها بنياD قائم 
فيها قبل !D نصل  كّنا نمشي  �ال طريق مشقوw، صحر�" كالتي 
جّد
، !Vكر !D في مو�ضع منها >مشر�n< طريق. حتى ��V �صلنا 
>َبْحَر
<(١) تشّهدنا �!لقينا بأنفسنا على �لمقاعد �لطويلة �لمصنوعة 
�كانو�  �لظهر،  تكسر  بل  تريح  ال  �هي  �لَمْضفو7،  �لقّش  من 
لشر$  محّطة  فهي  �لمنز�)   l! (�لخانة   >Uلشايخانا�< يسّمونها 

.lلشا�

َمْيسي  �لشُّ �لبال" فيما قبل بحر
 بل فيما بعدها، في  �ليس 
�لمكّيفة  بسيا�7تكم   Dبها �آل  D�تمّر �نكم  بقليل.  �لشميسي  �بعد 
تال�  �لى   Dتلتفتو فال  �لقديم)  �لطريق  (على  �لمسرعة  �لمريحة 
لإلعجا$  �ليها   Dتنتبهو  �! �لمتمّو�،  �لناعم  �لرمل  من  ��طئة 

______________________
(١) قرية في منتصف �لطريق بين مكة �جد
، قريبة من >���l فاطمة< 
�لطريق  �سط  في  كانت   ،(>Dلّظهر�� >َمّر  قديمًا  ُيسّمى   Dكا  lلذ�)
�لقديم بين مكة �جد
، فلما !نشؤ�� �لطريق �لجديد صا7 يمّر بحذ�ئها 

�ال يمّر بها (مجاهد).
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 Dكا  .Uتجّمَد  �V� �لبحر  !مو��  تشبه  �بأنها  �بنعومتها  بمنظرها 
علينا !D نسير بسيا�7تنا فوw هذB �لتال�، فجّربو� !D تسير�� فوقها 
 U�7ليب سيا��ألقد�` ال  تثبت عليها، فكيف بد� D� .ًعشرين متر�

عا�ّية من طر�� ١٩٣٤ مع ثقلها؟

مّكة  �لى   
جّد من  �لطريق  على  قطعنا  !ننا   Dتصّدقو هل 
 Dيركبو dنه قد خر� معنا !نا! Dساعة؟ هل تصّدقو 
�ثنتي عشر

�لحمير، فسبقت �لسيا7ُ
 �لحما7َ
 بساعة ��حد
 فقط؟!

�لى جّد
؟  تبوk، فكيف �صلت  تركناk في  لقد   :Dتقولو
�ما لك ال تقّص علينا نبأ �لسفر من تبوk �لى جّد
؟ ��لجو�$ في 

�لحلقة �لقا�مة �D شا" �هللا.

*   *   *
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-٧٩-
7حلة �لحجا� (٧)

مّكة �لمكرمة �لقا" �لملك عبد �لعزيز

 kصف �لطريق من تبو�لحلقة في � Bجعل هذ! D! Uَعد�َ
من  حملنا  �ما  فيه  قاسينا  ما  �يا  طريق!  من  له  �يا   .
جّد �لى 
مصاعب �ما تجّرعنا من ُغَصص! �نه حديث طويل ��V قر!B �ليو` 
َمن يخر� بسيا7ته من تبوk فيصل جّد
 بعد تسع ساعاU يحسب 
 ،wنه حديث مشّو� �لغر�ئب.  !تخّيل   �! !تلو عليه �ألساطير  !ني 
 D! D�قف على !بو�$ مّكة؟ !تريد��!نا �لكن كيف !سوقه �ليكم �
!بلغ مّكة �ال !�خلها؟ �كل مسلم يتوّجه في صالته �ليها يتمّنى 

�يا7تها �يحلم برaيتها(١).
______________________

(١) �ستطر� �لشيخ في هذB �لحلقة ��لحلقاU �آلتياU في !حا�يث شتى 
فلم يعد قّط �لى �صف طريق �لرحلة من تبوk �لى جد
، �ال هو 
 B!يقر! هذ� كله فليقر D! كذلك. فمن !حب 
تحد� عن 7حلة �لعو�
�لفصو� �ألخير
 من  �لحر`<، في   Uلكتا$ �آلخر: >من نفحا� في 
 >kتبو �لى  �لمدينة  >�لمدينة<، >من  �لمدينة<،  �لكتا$: >في طريق 

(مجاهد).
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 ،Dلكن مّكة �لتي بلغتها يومئذ ليست مّكة �لتي !قيم فيها �آل�
فهل !ستطيع �!نا في سنة ١٤٠٣ !D !عرz عليكم صو7
 مّكة �لتي 
عرفتها سنة ١٣٥٣؟ هل !قدD! 7 !حّد� معالمها، �قد طا� �لعهد 

ُ̀ Vكر�ها؟ بها �محت �أليا
�نها خمسوD سنة -يا سا�
- طمست كثير�ً من هذB �لمعالم 
مكانها خطوطًا  في  �لصو7
 �7سمت  بّدلت خطو{  Vهني،  في 
جديد
، فلم يبَق من �لقديمة �ّال بقع صغير
 بهتت !لو�نها من كّر 
�لليالي �مّر �لسنين. فهل تقنعوD مني بعرz هذB �لبقع �لباقية من 
�لصو7
 �D لم !ستطع عرz �للوحة كلها؟ �!نتم -يا !هل مّكة- 
!�p7 بشعابها �!عرh بما كانت عليه �ما صاU7 �ليه، �فيكم !�با" 
في مثل سّني �لهم !VهاD !حّد من Vهني �!قال` !مضى من قلمي، 
�أل�لى كاألستاV محمد سعيد   
7� �لزَّ تلك  َمن عرفت في  منهم 
�لعامو�l مّد �هللا في عمرB، فهم !�لى بالكتابة مني. �ما !عرفه عن 
مّكة من خمسين سنة مهما كثر ال يبلغ �ألقّل �ألقّل مّما يعرفوD؛ 
 U7� ."غابت عنه !شيا�شيئًا  p!7 !نا عابر سبيل�فهم !هل �لبلد 
مّكة �7جعت �لى بلدl، ثم �7تها مّر�U �7جعت، ثم شّرفني 
�هللا �!كرمني باإلقامة فيها من عشرين سنة، فجئت هذB �لمّر
 �لم 
!7جع ألنه قد حيل بيني �بين �لرجوn، ��هللا هو �لمستعاD، !سأله 
�حدD! B يكتب لي a7ية بلدl قبل �لمماU. �ما بلدl بأفضل من 
مّكة !� �لمدينة، !ستغفر �هللا، ما !aثرB �ال يؤثرB مسلم عليهما، 

:Bلكن ُحّبب �لى كل �مر³ بلد�

�ليهُم �لرجاِ�   Dَطا�! �لشباُ$ هنالكا�َحّبَب  قّضاها  مآ$ُ7ِ 
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على !ني ��V 7جعت !خاD! h !ند` ألني لن !جد �خو�ني �ال 
!قر�ني، �نهم سبقوني �لى �لغاية �لتي تدنيني �أليا` منها.

 hَُصْر �بّدلها   Dإلخو�� من  َخَلت  �قد   Dطا�أل� نفع  �ما 
 lلذ� �لشاعر  مقا`  �ّال  فيها  !قو`  هل  �لَحَدثاD؟  �تتاُبع   Dلزما�
فال   l�ينا �ألحبا$؟  من  مضى  عّمن  يسائلها  �ألطال�  يخاطب 

يسمع �ّال صدp �لند�":
فأُِجبُت: !يَن !حّبتينا�يُت: !يَن !حّبتي

*   *   *
كاD !�� ما 7!يت من مّكة بقايا >�لبيباD< (!l �ألبو�$)، ثم 
�لثكنة (�لقشلة)، كانت هي نهاية �لبلد
 للخا�7 منها �!�لها للقا�` 
 Bشي" من هذ Dال كا�ال >�لزهر�"<، �عليها، ما كانت >�لز�هر< 
�ألحيا"، كانت كلها !7ضًا خال"، ثم تمّر في طرw ملتوية حتى 
�لستين �ال   n7ال شا�لمنصو7 �  n7شا Dتصل �لى �لحر`، ما كا
شاn7 �لحفاير. �كانت مّكة تنتهي من �لجهة �ألخرp عند مسجد 
 
�لجّن عند عما7
 �لبريد، �كانت صخر
 >ُكد�"< �لمطلة على مقبر
�لى   Dلُحجو�  n7شا فيها  ليمّر  ُقطعت  ما  كاملة  قائمة  >�لُمَعّلى< 

�لُعَتْيَبة، �ال كانت �لعتيبة.
 ٍBمقا �ّال  �Vتها،  ال  موضعها  !عني  �لبريد،   
عما7 بعد  ما 
بلدية، ثم بيت �لسقاh �لذl َشُرفنا فيه بمقابلة �لملك عبد �لعزيز 
7حمه �هللا. !ما �لجامعة �حّي �لعزيزية �ما قا` �آلD بعدB من !حيا" 
�ليه  �لَبَقر<، �هو حوz يسيل   zّال >َحْو� فلم يكن منها شي" 
�لما" من قنا
 �لعين على يسا7 �لخا�7 من مّكة على سفح �لجبل، 
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�كاD ماaها سبيًال يسقي منه �لرعا
 مو�شيهم. هذB هي مّكة كلها.

كاD �لحر` كما كاD �لمسجد �لنبوl، �كما كاD (�ال يز��) 
 D! ��7! تحيط به، فَمن� Bتستر Uمحجوبًا بالبيو ،lلجامع �ألمو�
يخر� من !حد �ألبو�$ ليدخل من �آلخر، لّف ���7 �مشى في 
حاU�7، �ّال >با$ !ْجيا�< فكاD !مامه شاn7 لعله كاD يومئذ !كبر 
 Dكا� ،(كرV! ستة !متا7 كما ��عرضه ال يتجا D! مع) مّكة n7شو�
 Dنافذتا �لى جانَبيه  با$ عريض  له  بنا" صغير من طبقتين  يقابله 
 Dكا� (Dبلكو) !مامها شرفة  تمتّد  �لثانية مثل Vلك،  �لطبقة  �في 
 wبأسو� U7مشيت �لى �ليسا7 مر�ستقبلَته � Dهذ� مركز �لشرطة، فإ
 Uلى صخر�� تشّق �ألسو�w، حتى تصل  قليلة   
�شو�n7 صغير
 ،>
>�لَمْرَ�  Bهذ عريض،   dقو فوقها  جبل،  !صل  ُهّن   
ظاهر
َفا<. �كانا جبَلين  يقابلها من جهة �لحر` صخر�U مثلها، هذ� >�لصَّ
صغيَرين !كلهما �لناd، ��لناd يأكلوD كل شي"، حتى �لصخر 

قّطعوB �جعلوB حجا7
 بنو� بها مساكنهم! 

 Uلَمسعى<، تختلط فيه جماعا�< Dكا 
�بين �لصفا ��لمر�
�كانو�  ��لشا7ين،  �بالبائعين  بالسائرين  ��لمعتمرين  �لُحّجا� 
يسعوD في َ�ْقد
 �لحّر تحت �لشمس فبنى لهم �لملك عبد �لعزيز 

مظلة تظّلل �لطريق قائمة من �لجانَبين على !عمد
 من �لحديد.

�!صر7نا على !D ندخل �لحر` من با$ �لسال`، فد�U7 بنا 
 Uلى جنبه حنفّيا� Dكر !نه كاV!� ،Bفي �لطريق حتى بلغنا U�7لسيا�
للوضو" !� ما يشبه هذ�. !لم !قل لكم �نه لم يبَق في Vهني �ّال بقايا 

من �لصو7
؟
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���V شئتم !D تتصو7�� كيف كاD �لحر` فخذ�� �لبنا" �لقديم، 
 
�هو باwٍ ظاهر. �كاD �لمطاh حو� �لكعبة ضّيقًا ُتحيط به !عمد
من �لمعدD تد�7 من حوله، �كاD !ما` با$ �لكعبة مقا` �بر�هيم 
قائمة �سط   dَشيبة (قو بني  بنا" صغير�ً، ��لمنبر، �با$   Dكا�
�لحر`) �لى جنبه بنا" �مز`، �!ظّن !Dّ �لمؤVّنين كانو� يقوموD فيه 
!Vكر  �أل7بعة، ال  �لمذ�هب  !ئمة   Uلكعبة مقاما� للتبليغ. �حو� 
�لرحمة، كنت !صعد  ميز�$  مقابل   Dكا�لحنفية � مقا`  �ّال  منها 
�لكعبة �!شاهد   p7!� نينVّلمؤ� بجو�7  فأصّلي  �لثانية  �لى طبقته 
�لمصّلين ��لطائفين. �كانت عند !بو�$ �لحر` مد�d7 !� مساجد 
�لناd فيها، �في �لجهة �لشمالية �لمحكمة، �لم  صغير
 يصّلي 
!ُعد !�l7 !ين كانت. قابلت فيها �لرجل �لذl !كبرُته لفضله �علمه 
 dلنا� في  له   Dكا� �لحّق،  في  عدله �صالبته  عن  �ما سمعت 
Vكٌر حسن، هو �لشيخ عبد �هللا بن حسن �v �لشيخ، �كاD 7ئيس 
�لقضا
، �هو ��لد �لو�ير �لعالِم �لشيخ حسن عبد �هللا �v �لشيخ. 
�!ستفيد  �ليه  !جلس  مّكة،  في  �قامتي   
مّد عليه  !ترّ��   Uصر�

منه.

�كاD عند با$ �لسال` مكتباU كثير
 �جتمعُت فيها بطائفة 
من !فاضل �لعلما" ��أل�با"، منهم من ال يز�� �لوّ� متصًال بيني 
�منهم   ،l�لعامو� سعيد  محمد  كالشيخ  �أليا`  تلك  من  �بينه 
 p!هد�، �محمد حسن عّو� Vهللا كاألستا� �لى 7حمة  من Vهب 
مصرحة<  >خو�طر  !Vكر-  ما  -على  �سمه   Dكا صغير�ً  كتابا  �لّي 
�!هديت �ليه كتا$ >!بو بكر �لصديق< �>�لتحليل �أل�بي< �>بشا7 
من  �منهم  �منه.  مني  �لشبا$  بو�كير  من  Vلك  بر�<، �كل  �بن 
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توّثَقت صلتي به حتى ُ��لَع بي �صا� ير�سلني، كاألستا
 عبد �هللا 
�لمز��4 �هاشم �لز���/. �لّما عد, ��ستقر�, في مّكة كنت 
�لقى �لمز��4 قليًال، �ما �لز���/ فما لقيته 9ّال مّر7 ��حد7 مصا5فة 

على با@ �لحر<.

�B عندA 5فتر�ً،  Cعر��على 
كر �ألستا
 �لمز��4 �قوF: 9ني 
�حد �لناشرين بوHنه 
هبًا لما كاB مغبونًا، ألنه  Aباقيًا ��شتر� Bكا �
9
 Bئر له �سم �له شأ�H 5�� عشر�, من �لسنين كّلما Nطفق على مد
من �جاF �لعلم ��أل5@ ��لسياسة �ستكتبه كلما, يكتبها بخّطه في 
هذ� �لدفتر، فاجتمع فيه من خطوطهم �من ��Xئهم �من �ساليب 
في  �علم-  -فيما  مجتمعًا  يوجد  ال  ما  مالحظاتهم  �من  كتابتهم 
C بكل من ��5  ��ً، �ُيعرَّ �B ُيطَبع طبعًا مصوَّ /�كتا@ Xخر. ��لر
�سمه فيه �يترَجم له ترجمة مختَصر7، �� يتوّلى 
لك نا5/ مّكة 
�أل5بي. على �B يكوB لبنا, �لمؤّلف مكافأ7 مالية، �� تشتريه من 
�لو�ثة 9حدN �لجامعا, �تحفظه حتى يأتي َمن يطبعه. ���جو �ّال 

.cفي �لهو� dيذهب هذ� �القتر�

*   *   *
هذ� هو �لوصف �لخا�جي للحر<، �ما �لشعو� �لذ/ كاB في 
نفسي �ما �حسست به لما ��يت �لكعبة ��F مّر7 فشيc يجّل عن 
 Fمّر7 تقريظًا لقّصة يقو ,��لوصف �يضيق عنه �لكال<، �لقد قر
�نساها  B�صاحبه (�لعّله 9ميل فاكيه �لفرنسي): 9ني ال �تمّنى 9ّال 

ألستمتع بقر�cتها من جديد.

�لشعو�، فما حمَلت  �حا�F تصوير 
لك  كثير�ً  لقد كتبت 
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به.   Uشعر مّما  بحر  من  كوبًا  �ّال  بها  جئت  �لتي  �لصو7  !�هى 
�!حسست مثل Vلك !� بأكثر منه لّما 7!يت �لمدينة بعد �ختر�قنا 

�لصحر�"، لّما قا� لنا �لدليل: !كتب ياْ� �لكاتب، هذ� >!ُُحد<.

 ،
لقد �خل تحت يدl في حياتي !شيا" كثير
 ثمينة �عزيز
�!ضعت في مسا7بها !شيا" كثير
 جميلة �غالية، �ما ملكت شيئًا 
ثم خسرته كاD !كبَر قد�7ً �كاD َفقُدB !عظَم خسر�ً من Vلك �لشعو7 
عندما تكّحَلت عيناl بمر!p مثوp �لرسو� ‘ في �لمدينة ��لكعبة 
 D!� مّكة !فضل D! !نا !علم�بين �لحرَمين،  w!نا ال !فّر�في مّكة. 
ثو�$ �لصال
 في حرمها !جز�، �لكن ال !�l7 لما�V !جد ُ!نَس 
�لّنفِس في �لمدينة؛ !ألD �لمدينة مرتبطة بعّز �إلسال`؟ !ألD �لفتو� 
�نطلقت منها فكانت عاصمة �لدنيا؟ !ألنها َ�لدU �مشق �لمسلمة 
 Dلتي ظّلَلت ثلث �لمسكو� Uخرجت منها �لر�يا� 
�بغد�� ��لقاهر
بالنصر ��لمجد  فاقترD �سمها   ،Dفي ثلث قر z7يومئذ من �أل
��لظفر؟ !` ألD لنا -!هل �لشا`- صلة قديمة بأهل �لمدينة من !يا` 
�لحر$ �أل�لى، حين هاجر !كثر !هلها �لينا فعرفناهم �عرفونا، 
�!حببناهم �!حّبونا، �!خذنا بعض عا��تهم �تعبير�تهم في كالمهم 
�!خذ�� مّنا؟ !` �ألمر كما كاD يقو� !حد مشايخنا: �لتجّلي في مّكة 

تجّلي جال� �في �لمدينة تجّلي جما�؟

�هي  �هللا  بيت  فيها  �إلسال`؛  !صل  تز��  ال  مّكة   D! على 
 Dكا�جبل حر�" سنة ١٩٥٧ ( Uلّما صعد�لى �هللا، � �حّب �لبال!
فّي بقية من �لشبا$) كاD �لدليل "يطأ �لصخر �{" متعّسف جّبا7 
 Bهذ Dيحك، فإ�بقدميه، فصرخت به: ترّفق  
�يدحر� �لحجا7
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 DV! �لسما" في  يومًا !�� كلمة من حديث  �لصخو7 قد سمعت 
�ألz7، �نها شهد! U�� vية في كتا$ �هللا، �لذl هبط به سيد 
�لمالئكة جبريل على سيد �لبشر محمد، لقد �نقطع بريد �لسما" 
 hلشعا� Bلوحي �ّال هذ� �لم يبَق من شهو�محمد ‘،  Uُمْذ ما

�هذB �ألصال�"(١).
�لحجر  حتى  حجر�ً،  نعبد  �ال  جبًال   dنقّد ال  !ننا  على 
�ألسو� نقّبله �متثاًال ألمر �لشرn �نعلم !نه حجر، ��ألنصا$ في 
منى نرميها �متثاًال ألمر �لشرn �نعلم !نها حجر، �ما عّظمنا �أل��َ 

لذ�ته �ال حّقرنا �لثاني لذ�ته.
 �Vلى جنبي، فلما� ُ̀ !نا مقيم في مّكة من عشرين سنة ��لحر
 D!  Dإلنسا� طبيعة  في  !هو شي"  لما�V؟  �لشعو7؟  Vلك  !جد  لم 
يتمّنى �لبعيد عنه �يزهد بما هو بين يديه؟ !` !نا (ال قّد7 �هللا علّي) 
ضعيف �إليماD؟ �للهّم �ني !عوV بك من ضعف �إليماD �!شهد 
�لمطَلق لك  �لحّب   D!� ،kُيعَبد غير !نت �!نه ال  �ّال  �له  !نه ال 
��لخوhَ �لمطَلق منك ��لطاعة �لمطَلقة لك، فا�7قنا �للهم �لشعو7 
بحال�
 �إليماD. �للهم ال حو� �ال قّو
 �ّال بك، فقّونا �للهّم على 

طاعتك �حسن عبا�تك.
*   *   *

قابلنا !��َ قد�منا نائب �لملك (�كاD نائب �لملك هو �لملك 
فيصل 7حمه �هللا) في ��7 كبير
 !� قصر !ظّن !نه في >�لَغّز
< مقابل 
عما7
 �لبنك �لعربي، �كاD في غرفة صغير
 في صد7 بهو ��سع. 

______________________
(١) ما بين �ألقو�d من كتابي >من نفحاU �لحر`<.
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�مشق  في   U�7لسيا�  Uشركا !صحا$  من  معنا  من  !كثر   Dكا�
 ��! ،h��لشيخ ياسين �لر� َ̀ �بعض �لوجها"، فكاD يفتتح �لكال
ممّثل للملك عبد �لعزيز في �مشق. �لم تكن للمملكة سفا7
 �ال 
 Bمفّوضية، بل كانت ُتسّمى �لمعتَمدية، ثم ُعين في �لوظيفة !خو
�لشيخ عيد، ثم 7شيد باشا، �!ظّن !نه كاD في �ألصل من جماعة 
�لملك عبد  �لعزيز -على طريقته  !مير حائل، �لكن  �لرشيد  �بن 
في تأّلف !عد�ئه- يوليهم �لثقة فيعطونه �إلخال�، �كذلك خلفه 
�لرشيد،  �بن  جماعة  من  !يضًا   Dكا �يد  بن  �لعزيز  عبد  �لشيخ 
�كالهما تشّرفت بصد�قته، !��B7 ��ئمًا مع شيخنا �لشيخ محمد 
بهجة �لبيطا7، ��ّثق �لصد�قَة !ني لم !ُكن !7يد من !حدهما شيئًا 
�ال !طلب منه طلبًا. �لقد ُكّف بصر 7شيد باشا في !��خر !يامه 
�لم يُعد يرV ،pهب بصرB �لكن قوَيت بصيرته، �كنت !�خل 
عليه !حيانًا مع �لشيخ بهجة فال !سّلم �ال !تكلم �!جلس فيوّجه 

�لّي �لخطا$ باسمي حيث !كوD جالسًا.

�لعزيز ثم صا7��  �لملك عبد  �لذين كانو� مع خصو`  �من 
من !خلص �لناd له �!شّدهم له حبًا �لسفير �لعالِم �أل�يب �لسيد 
 D�هو !حد �لرجا� �لقالئل �لذين ُيحَسد�عبد �لحميد �لخطيب، 
�ثنين:  �ّال في  ُيغَبطوD عليه) �ال حسد   l!) على ما !عطاهم �هللا
7جل vتاB �هللا ماًال فأفاz منه على �لناd، �7جل !عطاB �هللا علمًا 
فنشرB في �لناd (!� كما قا�). ��لسيد عبد �لحميد جمع �هللا له 
فيها عندB، �في  !يامنا  !كثر  �ألمَرين، عرفته في كر�تشي �كانت 
قصرB في �ّمر، 7حمه �هللا، �عرفت �لدB �لشيخ فؤ�� في كر�تشي، 

�سمعت !نه �آلD في �ظيفة كبير
 هو !هل لها �ألكبر منها.
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لقد خرجت عن �لخّط فعفوكم. كنت !قو� �D �لشيخ ياسين 
كاD يفتتح �لكال` ثم !كوD !نا �لناطق عن �لوفد، ��D كانت خطبٌة 

�منبر كنت !نا -على مقد�7 طاقتي- لها.
ممتلئ  �!نا  �لفيصل،   l! �لملك،  نائب  لقا"  من  خرجت 
�لقلب �كبا�7ً له، لسعة �ّطالعه �سد�� منطقه �معرفته بالدنيا، �!نه 
يقو� �لكثير باأللفا¨ �لقليلة، مع !نه كاD يومئذ شابًا (كاD 7حمة 

.(Uهللا عليه !كبر مني بثال� سنو��
بيت  في  ينز�   Dكا �لعزيز؛  عبد  بالملك  لقاaنا   Dكا ثم 
�لسّقاh، هكذ� كانو� يسّموD �لقصر �لذl ينز� فيه. �ما هو بالقصر 
�لفخم، ما هو �ّال بيت ��سع مثل بيوU !�سا{ �لناd. �!نا !خشى 
 D�7" �لمنبر !هو�مقابلة مئة !لف من  D! !شعر�مثل هذ� �للقا"، 
علّي من غشياD مجلس ال !عرh !هله معرفة كاملة تزيح �لكلفة 
�تمحو �لوحشة. فكيف �خلت على �لملك؟ !نا هنا من عشرين 
سنة في عزلة كاملة ما �U7 !مير�ً �ال ��ير�ً، ��D فعلت !جد !ني 
 Uصر D!نا على عتبة �لثمانين، فإ�خجل خجل �بن ثماني سنين !
��خل �لمجلس َسُهل �ألمر ��نطلق �للساD، فكيف -�DV- �خلت 
على �لملك؟ لقد َسّهل �ألمَر علّي !ني لم !ُكن �حدl، �!ني كنت 
�ليه �يتفّضل فيجا�بني.  �لكثير، �كنت !كتب  �لملك  !عرh عن 
 Dكّنا نجعل عنو��ليه شيخنا �لشيخ بهجة، � �لكتابة  جّر!ني على 
�لرسالة: >�لى جاللة �لملك عبد �لعزيز  بن عبد �لرحمن �لفيصل 
�v سعو�<، ما كنت !طلب شيئًا لنفسي، كانت 7سائلي كلها في 
!مو7 فيها مصلحة للناd �7ضا هللا، !� �ساطة ألصحا$ حّق، 

.
�كاD يأتيني جو�به �لكريم في كّل مّر
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�خلنا مجلس �لملك فقا` لنا، �كاD يقو` للد�خل، �Vلك 
 lلذ� �لد��ليب   �V �لكرسي  �يتخذ  7ُكبته  !لم  عليه  يثقل   D! قبل 
!هد�B �ليه 7��فلت. �جعلنا نحضر مجلسه كل يو` فلحظت !D له 
مقعد�ً خاصًا به، ال يختلف عن بقية �لمقاعد لكن ال يقعد عليه 
غيرB. �كّنا نحضر عندB �7سًا، ال، ليس �7سًا بل قر�"�U جهرية؛ 
 Uُينَصب كرسي لشيخ يوضع له مصبا� �لى جنبه، فيقر! صفحا
من كتا$ في �لتفسير ��لحاضر�D يستمعوD، �7بما علق �لملك 
نفسه على بعض ما قر! �لقا³7. �قد لحظت !نه يحفظ كثير�ً من 
�ألحا�يث �من !قو�� �ألئمة، �قد يشترk بعض �لحاضرين فال 
يمنعهم، �منهم من يعاz7 7!يه فيناقشه �لملك �يفّرn !�جه �لر� 
�لُحَجج �من  من  ثالثًا... �يقيم !مامه ستا�7ً  ثانيًا،  فيقو�: !�ًال، 
�أل�ّلة. �كّنا نكّلم �لملك في غير موعد �لقر�"
 �نحّدثه، فإ�V 7!يته 
منطلق �ألسا7ير ُسقت �ليه �لطر�ئف �لمناسبة مّما !حفظ (�كنت 
!حفظ من �ألخبا7 ��ألسما7 ��ألشعا7 ما هو !كثر من �لكثير، !يا` 
كانت مطالعاتي مستمّر
 ��Vكرتي غّضة قوية). �قد 7�يت له من 
�لنو��7 ما !ضحكه مرتين، �لكني �D �جدU �جهه منقبضًا تبد� 
عليه بو��7 �لغضب سكّت كما يسكت غيرl. �لم !B7َ غضباD �قد 
!قمنا في مّكة نحو !سبوعين نز�7 مجلسه كّل يو`، �لكن سمعت 

!نه �D غضب كاD غضبه مرّ�عًا.
�7!يت !�ال� �لملك صفًا عن يمينه، على ترتيب !عما7هم، 
 nلو بأسبو�جا" !مير منهم تنّحى له من هو !صغر منه  D� 7!يتهم�
حتى يأخذ مكانه بحسب عمرB. �كاD يدخل عليه من �لناd من 
 Dهللا يا عبد �لعزيز كا��ية يدعونه باسمه: "�لبا� شا"، �كاD !هل 
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كذ�"... �ال عجب، فهذB هي سّنة �لعر$، ما كانو� يقولوD "يا 
فخامة !مير �لمؤمنين" بل يا عمر، بل كاD �ألعر�بي يدخل مجلس 

�لرسو� ‘ فيسأ�: !ّيكم محمد؟
كانو� يعرضوD شكا��هم فيقضي فيها، �7بما قا� للشاكي: 
�7ُ للشرl! ،n !نه يأمرB بمر�جعة �لقاضي. ثم يقو` �نقو` معه 
�لى �لطعا`، على سما{ مبسو{ على �ألz7. ��لطعا` �ألصلي 
 
�لر� ��للحم، �لكّن على �لمائد
 !لو�نًا من �لّطبيخ، �ليس للمائد
ُمصطَلح (!l بر�توكو�)، فمن شبع قا` �قعد غيرB مكانه، �لكني 
�جدU �لملك ال يقو` حتى يحّس !نهم شبعو� جميعًا. �كاD من 
عجيب !مر �لملك !نه !�تي َبسطة في �لجسم، فهو طويل عريض 
 Dكا� ،
�لناd ظهر كأنه �7كب �هم ُمشا �لمنكَبين �D مشى مع 
!كله -مع Vلك- قليًال جد�ً، ال !علم كيف كاD يكفيه هذ� �ألكل 

�لقليل!
�لرجا�: Vكا"   Vفذ�! �لعزيز 7جًال من  �لملك عبد   Dلقد كا
فطرl يصغر !مامه كبا7 �ألVكيا"، �فكر نّير يطوl !فكا7 �لعلما"، 
 k�َُمر� k7على �إلفها`، يد 
�قد7
 نا�7
 على سرعة �لفهم ��لقد7
قبل !D ُتتّم كالمك، �يلّخص في ُجَمل معد���U ما يحتا� �لى 
محاضر�U، شهد 7��فلت !نه فهم منه في مجلس ��حد عن قضية 
فلسطين ما لم يفهمه من كبا7 �لساسة في سنين، تو�ُضع �لِين حين 
�لرجا�  بنقد  �لشّد
، خبير  �ّال  ينفع  �للين �شّد
 حين ال  َيْحُسُن 

�معرفة معا�نهم. 7حمه �هللا فلقد كاD !حد عباقر
 �لتا7يخ.
*   *   *
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-٨٠-
7حلة �لحجا� (٨)

في مّكة

 ١٣٥٣ سنة  عرفتها  �لتي   
جّد عن  حلقتين  من  تكلمت 
 
منشو7 �لحلقة   Bهذ !قر!   D! �قبل  �!بو�بها،  سو7ها  ��صفت 
!بو�$  عن  مقالة  >ُعكا¨<(١)  في   U!قر �أل�سط<   wلشر�< في 
كانت  كما  بإعا�تها  فهد  �لملك  !مر  �لى   
��شا7 �لثالثة،   
جّد
�لخبر  بهذ�  تنفيذ �ألمر، ففرحت  �لى  با�7   
!مين مدينة جّد  D!�
كأني قد !ُعطيت به عطّية !� نلت مكافأ
، �Vّكرني بكلمة �لخليفة 
�لعبقرl(٢) عمر بن �لخطا$: >ال يز�� �لمسلموD بخير ما Vكر�� 

!مر جاهليتهم<.

Vلك ألنه ال يعرh نعمة �لغنى �ّال من w�V �لفقر، �ال �لضيا" 
�ّال من عا£ في �لظال`، �ال �لصّحة �ّال من قاسى �لمرz، �ال 
يدk7 مقد�7 ما تنعم به �لمملكة �ليو` �ّال من ��7ها كما �7تها !نا 

______________________
(١) كاD في مصر من ستين سنة جريد
 !سبوعية �سمها >عكا¨< صاحبها 

فهيم قنديل.
(٢) �لذl سماB �لعبقرl هو 7سو� �هللا ‘.
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من خمسين سنة.

�سط  في  �لقديم  �لسو7  !بو�$  !حد   kُيتر  D! بدعًا  �ليس 
�لشاn7 �لعريض في �لبلد
 �لجديد
، فإD !حد !بو�$ �مشق �لسبعة 
 d7!يت في �لقد� ،n7في �لشا Bحد�قائمًا  Bهو با$ توما) تركو�(
لّما مرU7 بها �!نا �Vهب �لى مصر سنة ١٩٢٨ بابًا مثله، �7!يت 
�لتي  >�كس ال شابل<،   Dلفرنسيو� يسّميها  �لتي  (�هي  vخن  في 
�بلجيكا  !لمانيا  �ليو` على حد��  �تقع   Dكانت عاصمة شا7لما
!بو�بًا  فيها  7!يت  ��خلها)،  في  �لثالثة  �لحد��  �تلتقي  �هولند� 
 n7لشو�� في  قائمة  !بقوها  سنة  �مئَتي  !لف  من  !كثر  من  قديمة 
�لمدينة  �جعلو�  حاله  على  بقي  ما   Dلمد� من   D� بل  �لحديثة. 

.dلى جنب �لقديمة كما صنعو� في فا� 
�لجديد
بلدّيتها  في   Uجد�  ١٩٧٠ سنة  هانوفر  مدينة   U7� �لّما 
عليه  كانت  لما  مة  نسيت) خريطة مجسَّ  ،U7فر�نكفو بلدية   �!)
بة، مجموعة  لّما َصَحْت من حلم �لحر$ �لثانية �هي مدينة مخرَّ
 �! 
مة، �V كانت تظّللها سحائب �لموU، !لف طيا7 عماU�7 مهدَّ
!كثر من طياU�7 �لحلفا" تمطرها �لموU ��لدما7 !لو�نًا �!شكاًال 
مّما !نتَجته حضا7
 �لمتمّدنين، !نصا7 حقوw �إلنساD �لذين قّدمو� 
من �لخير�U للبشرية ما لم يقّد` مثَله !حٌد قبلهم: قنبلة هير�شيما، 
��سر�ئيل، ��الستعما7، ��لما7كسية، �!مر�ضًا جديد
 جنسية ما 

حفظت !سما"ها... هل في ثمر�U �لحضاU�7 ما هو !عظم؟
تبّين   Dآل� 
للبلد !مانة جّد
 تصنع خريطة مجّسمة  فيا ليت 
تقريبية، �تضع �سطها خريطة   
��متد�� شو�7عها بصو7 سعتها 
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 ،
جّد
 �لتي كانت من خمسين سنة بسو7ها �!بو�بها بصو7
 با�7
 Dحتى يو�� ،z!مانة �لريا�لك، V يا ليت !مانة مّكة تصنع مثل�

�لُمشاِهد بين حاضرها �ماضيها.

بل ليتنا نترk بعض �لبلد�D !� بعض !حيائها �!قسامها على 
هيئتها �لتي كانت عليها، كما فعلت !لمانيا في مونشا� مثًال، �كما 
هي �لحا� في !مستر��`: في !قنيتها �جسو7ها �لحجرية �لقديمة 
 zتعّو�تبديل مظهرها �لخا7جي  Uتمنع �لبلديا�لقائمة فوقها، �

!صحابها عما ينقص Vلك من حّريتهم في �لتصرh بأمالكهم.

�شي" vخر !تمناB هنا في �لمملكة خاّصة، ال سيما في مّكة 
��لمدينة، هو �بقا" �ألسما" �لتا7يخية لألماكن على حالها؛ فقد 
�متألU بهذB �ألسما" كتُب �لتا7يخ �فاضت بها �ألشعا7 �خّلَدتها 
7��ئع �أل�$، بدًال من هذB �ألسما" �لجديد
 للشو�n7، ال سيما 
 Uبالجها h�لحر��ما ُ!حِدَ� !خير�ً في مّكة من �ختال{ �أل7قا` 
في عباU�7 ما فهمتها �ال صا�فت �لى �آلD من فهمها. !ما �ألسما" 
�لجديد
 لشو�n7 جّد
 فهي �لى �لنكاU ��لنو��7 !قر$ منها �لى 

�لجّد ��لى حسن �ختيا7 �ألسما"!

قبل  لمّكة  مة  �لمجسَّ �لخريطة   Bضعت هذ�ُ�هللا � ���V �ّفق 
 D! تضعو� فيها �لجبا� كما كانت قبل D! خمسين سنة فال تنسو�
ُتخّطط هذB �لطرw �لتي تبلغ عليها �لسيا�7Vُ U�7ها �قبل !D ُتفتح 
 pلجسو7، لير� Bتقا` عليها هذ D! ية قبل��أل�� ،wألنفا� Bفيها هذ
�لُمشاهد كيف كانت قبل خمسين سنة، بل كيف كانت قبل خمس 

سنين!
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شبابه  �!عانه  هّمته  �لمقّدسة  �لعاصمة  بأمين  َسَمْت   �V�
عمر  محمد  �لشيخ   mأل� معالي  !بيه  من  �7ثها  �لتي  ��لحكمة 
بهو�ً  �ألمانة   7�� في  !عّد  هذ�  من  !كمل  هو  ما   ��7!  �V� توفيق، 
يرفع   D! فيه جبا� مّكة ����يها قبل   zيعر يكوD متحفًا صغير�ً 
��للوحة  �سماعيل،  ��بنه  �لبيت  من  �لقو�عد  �بر�هيم  سيدنا  فيه 
�لثانية !� �لخريطة(١) �لمجّسمة �لثانية للكعبة كما !قامها �بر�هيم: 
بنا" يعلو نصف علّو �لكعبة �ليو` تشمل نحو نصف �لِحجر، لها 
لها  �لشما�،  �لجنو$ �شبه ��ئر
 من  ���يتاD (7كناD) من جهة 
قبل  للكعبة  ��لثالثة   .Uبيو باألz7 �ليس حولها   Dالصقا Dبابا
قصي ��لبيوUُ بعيد
 عنها �حولها !z7 فضا"، ثم ما كانت عليه 
بعد قصي �حولها �لمطاl! ،h فنا" �لكعبة ��لبيوU محيطة بها، 
�لبيوU مسالك  منها، �بين  بل هي !خفض  تعلو مثل علّوها  ال 
�تظهر  تطّو7ها  تبّين  لمّكة   Uمجّسما  �!  Uلوحا� �ليها.  توّصل 
 
في كّل عهد �ألماكن �لتا7يخية فيها، كد�7 !بي طالب ���7 �لند�
(�موقعها �ليو` �سط �لمسجد �لحر�`) ���7 !بي سفياD. �ما !ظّن 
�ليو` على  �لشرn يحّر` Vلك، ألنه ال يخطر   Dبأ ُيفتي  !D !حد�ً 
با� !حد !D يقّدd هذB �آلثا7 تقديسًا ُيفضي به �لى عبا�تها، !� 

.
تعظيمها �لتعظيم �لمطَلق �لذl هو من مظاهر �لعبا�
 �ُ�7�  ،Bحد� هللا  مظاهرها  �كافة  طرقها  بجميع   
��لعبا�
 k7َ!ّال تطلب ما ال ُيد�لمطَلق، � hلخو��لحب �لمطَلق � 
�لعبا�
 D! تعلم D!� ،$ألسبا� Bضع هذ�ية من غير َمن �باألسبا$ �لماّ

______________________
(١) �لخريطة في �للغة قطعة من �لقما£ مثل �لكيس تضّم جو�نبها على 

ما يوضع فيها.
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�لذl بد�ية �لمخلوقاU كلهم منه �مرجعهم جميعًا �ليه هو �هللا، 
�لمتصرh، �هو  �لقا�7  �لملك  �لحافظ، �هو  �لخالق  �لرّ$  هو 
�إلله �لذl ال ُيعَبد معه سو�B، �ال يستحّق �لعبا�َ
 غيُر ،B�D! تؤمن 
بكل ما نز� به �حيه على 7سوله، ال ُتنِكر شيئًا منه �ال ترّ�B �ال 

تؤمن بشي" يخالفه �ال تقبله.
فإ�V كنت كذلك ��جتنبت كبائر ما نهى �هللا عنه �!تيت ما !مر 
به، لم يضّرD! k تأخذ بهذ� �لذl �قترحت لتدk7 مقد�7 ما !نعم 

�هللا علينا، لنحمدB �نشكرB عليه.
*   *   *

:Uلى حديث �لذكريا� �عو!

ُ!عّدU للضيافة، كانت   
لّما جئنا مّكة في ��7 كبير !نزلونا 
 hألشر�� عما7َتي  بين  !جيا�،  في  جد�ً  قريب  عهد  �لى  قائمة 
�لكعكي �ال �ألشر�h) كنت   
يومئذ عما7 ��لكعكي (�لم يكن 
!مّر ببابها كل يو` ألني !سكن بجو�7ها من عشرين سنة، !مّر بها 
 Bمديَر هذ Dخولها. كا�في  
فأVكر !يامي فيها، �لكن لم !فّكر مّر
�لد�7 7جل من مصر فاضل جد�ً 7ضّي �لخلق حسن �لسير
 �سمه 
�لسيد عبد �لسال` غالي، �لم يكن يَدn شيئًا يقد7 عليه فيه �7حة 
لنا �ّال قّدمه �لينا. �لم يكن في مّكة يومئذ كهربا"، كانت �لكهربا" 
في �لحر` فقط، مصابيح كهربائية (َلْمباU) صغير
 تستمّد نو7ها 
من محّرk (موتو7) !حسب !D !حد مسلمي �لهند !هد�B �ليه. �لم 
يكن بعد هذB �لد�7 �ّال حّي >بئر بليلة< �قصر لنائب �لملك �ألمير 
فيصل (7حمه �هللا)، �له قصر vخر في نهاية مّكة من !عالها فمّكة 
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كلها بين قَصريه، �بعد Vلك �لجبل: جد�7 من �لصخر... !تخّيل 
 D� حا� �لرجل من !هل مّكة يومئذ لو قلت له Dكيف تكو Dآل�
 Dبل كيف تكو ،Uتمّر منه �لى عرفا�ستصعد هذ� �لجبل  
�لسيا7
 wتمتّد �لطر�جبا� مّكة كلها سُتَشّق !جو�فها  D� حاله لو قلت له
 Uلطائر�� D!� ،(
د(١) �لى �ألبطح (!l �لمعابد في !حشائها من �لسَّ
�لخاّصة   U�7لسيا� (�لهليوكبتر) ستحو` فوقها، �!D عد�  �لوّثابة 
 ،Dلمليو� 7بع  من  قريب  هو  بما   Dلمليو� على   ��� �لمملكة  في 
�! Dّ�Dّ!... مّما نر�B �آلD !مامنا �ما كاD قبل خمسين سنة ضربًا 
من �لخيا� �لجامح، حتى لو جا" به !�يب ألمسك �لنّقا� بتالبيبه 
من  صا7  �لمبلغ  هذ�  بلغ   D� �لكن  مقبو�،  �لخيا�   D� �قالو�: 

�لتوّهم �لمرV�� �صا7 صاحبه محمومًا يهذl ال !�يبًا يتخّيل.

!نه  ُيظَّن  مّما  قبل خمسين سنة فقط   Dكا Dتحقق �آل lلذ�
�لمدنية)   �!)  
�لحضا7 طريق  على  �ألما`  �لى  مشينا  مستحيل. 
�لماّ�ية، �لكنا 7جعنا �لى �لو�7" في طريق �لحضا7
 �لر�حية، !� 
ما شئتم فسّموها. كاD من �لمشاهد �لمألوفة سنة ١٣٥٣ !D !سمع 
�ألD�V فأp7 �لبياعين يتركوD �كاكينهم مفتوحة، يضعوD في مدخل 
�لدّكاD كرسيًا !� يجعلوD فوw �لبضاعة عصًا، حتى �D �لصّر�فين 
يغّطونها   �! يتركونها   Uلعمال�  nنو�!�  Uلرياال� !كو�`  �!مامهم 
تركو�  ما  يمّس  فال  �لمسجد،  �لى   Dيذهبو� �لقما£  من  بقطعة 
!حد �ال يخطر على با� !حد !D يمّسه. �لّما قدمنا �لمدينة (في 
�لطريق �لى مّكة) �فتقدنا حقيبة، فخّبْرنا !مير �لمدينة عبد �لعزيز 

______________________
ّد< بضّم �لسين، �هو فصيح للسّد �لطبيعي �بالفتح  (١) !هل مّكة يقولوD >�لسُّ

للَسّد �لصناعي.
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�بن �بر�هيم، �هو 7جل عبقرl كتبت عنه كثير�ً �كنت !نا ��لشيخ 
ياسين �لر��h ضيَفين عليه في ��B7 مّد
 �قامتنا في �لمدينة. فطمأَننا 
 lلذ� Dمر7نا بالمكا�بأننا سنجدها حيث سقطت مّنا، فلما 7جعنا 
قّد7نا !نها سقطت فيه لم نجدها، فقا� �لرجل �لذl !7سله �ألمير 
معنا: ��V كنتم قد فقدتموها هنا فإنكم ستجد�نها. �جعل يد�7 
معنا �يتلفت، فر!p في �لرمل �لناعم �لمتمو� بقعة عالية فأ�خل 
يدB فيها، فإ�V �لحقيبة قد غّطاها �لرمل �هي على حالها. �لم تكن 
ترp �قت �قامة �لصال
 !حد�ً يمشي في �لطريق، كاD �لناd كلهم 
في �لمساجد. !ّما سبب هذ� �ألماD �لعجيب فهو �قامة حد�� �هللا 
�تنفيذ شرعه، �هاكم فقر�U من مقالة لي ُنشرU في �لرسالة سنة 

:١٩٣٥

�لجمعة   
صال بعد  سيقع  !مر�ً   D! مّكة  في  �!نا  سمعت 
 D! !حب  ال  �!نتظر،  !�7قب  فجعلت  ١٣٥٤هـ)  محر`  (vخر 
 
�لصال ُقضيت   �V� حتى   .
�لمفاجأ  
لّذ تفوتني  كيال  !حد�ً  !سأ� 
�بتد7 �لناd !بو�$ �لحر` يستبِقوD �لى شاn7 �لحكومة، �هو في 
!سفل >!َْجَيا�<، يمتّد من شما� �لصفا حتى يجا�� با$ �بر�هيم. 
فلم تكن �ّال هنّياU حتى �متأل بالناd �لم يبَق فيه َموطئ قد`، 
 ...
!تقد` خطو �لساحة فال  �لى  �لناd ألخلص  !��حم  فجعلت 
�يئست �هممت بالعو�
 �لى �لحر`، فإ�V بالشيخ يوسف ياسين 
فتعلقت به �قلت: ال !�عك حتى تبلغ بي �لساحة. �قا��ني �لى 
غرفة ُ!عّدU لألمير فيصل �بن �لملك �نائبه على �لحجا�، فوقفت 
 
في �لنافذ
 بين فتية من �v بيته، فيهم �بن له في نحو �لثانية عشر
من �لعمر، ما 7!يت في لِد�ته !ثقب منه Vهنًا �ال !صّح جو�بًا �ال 
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!َحّد Vكا"، �قد علمت بعد Vلك !نه �ألمير عبد �هللا �لفيصل.
�في هذB �لمقالة �صف لقطع عنق قاتل �قطع يد مفسد في 

�ألz7 �7ِجله، �هي في كتابي >من نفحاU �لحر`<.
*   *   *

 ،>pلقر� `!< 
��U7 في مّكة �لشيخ يوسف ياسين في جريد
�كاD �لمشرh عليها. �!Vكر !D مطبعتها كانت ُتد�7 باليد، �V لم 
�ليها  �لفضل في مّدها   Dكا�تكن في مّكة -كما قلت- كهربا"، 
هللا ثم للصديق �لفقيد �لشيخ �بر�هيم �لجفالي �ألخويه �للذين لم 
�لسليماD ��ير  �لشيخ عبد �هللا  !عرفهما(١). �مّمن �U7 في مّكة 
�لمالية، بل �لساعد �أليمن للملك عبد �لعزيز في !مو7 �لما� يو` 
 hيعر كما  ��لملك  فا7غة،  غالبًا  ��لخز�نة  قليلة  �لمو�7�  كانت 

�لناd كلهم:
!ناِمُلْهتعّوَ� بسَط �لكفِّ حتى لَو �ّنه ُتِطعُه  لم  لَقْبٍض  ثناها 
ِه غيُر 7�ِحِه سائُلْه�لو لم يكن في كفِّ �َهللا  فليّتِق  بها،  لجاَ� 

 Dكلهم على سّنته، ال يستطيعو Bمن بعد�في حياته  B�ال�!�
منذ  7ّباهم على Vلك  لسائل حاجة >ال<،  يقولو�   D!  ����7! �لو 

�لصغر.
 Dقيل >�لو�ير< كا �V�� ،(Dعبد �هللا �لسليما l!) لو�ير� U7�
هو �لمقصو�، �شاn7 �لو�ير في �لرياz ُعرh به �ُنسب �ليه ألنه 

______________________
(١) �لشيخاD علي �!حمد، �قد تفّضال فز��7ني فر!يتهما في �لفضل ��لنبل 

كأخيهما 7حمه �هللا.
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 Dفي مّكة �لتي فيها �آل B7�� في Bُفتح خا�7 �لسو7. �7نا n7شا ��!
مكتبة �لحر`، �كاD �لبّناa�D قد فرغو� يومذ�k من بنائها، �كانت 
!جمل بنا" جديد في مّكة، 7بما جا" �لناd من خا�7 مّكة لير�ها. 
�كاD لها حديقة كبير
، بستاD ��سع قعدنا فيه �شربنا �لشاl، فيه 
من �لزهر !نو�n �!لو�D �فيه من كل فاكهة ��جاD، من !بهى ما 

7!يت من �لبساتين.
بها جماعة من �ألطبا"  قا`  ��7نا ��ئر
 �لصحة، �!�� من 
�لر�مي  بشير  ��لدكتو7   
�لدكتو7 حمو� 7ئيسهم  منهم  �لسو7يين 
 ،z7أل� شيخ  مدحت  ��لدكتو7  �مشق)  في  حا7تنا  من  (�هو 
�سمعت !D �لملك عبد �لعزيز 7حمه �هللا ضحك لّما سمع �سمه 
�قا�: َمن جعلك شيخ �ألz7؟ �لناd يتقاتلوD على قطعة منها ثم 
ال يكا��D يصلوD �لى �متالكها! �كاD هؤال" �ألطّبا" قبل �لدكتو7 

.Dفرعو �7شا
��7نا �لمعهد �لسعو�l، �!قيمت لنا فيه حفلة كبير
 خطب 
 Bهذ لحّليت  !سما"هم  نسيت  !ني  �لوال  �ألفاضل،  بعض  فيها 
مناسبة،  خطبة  !نا  �خطبت  �!حسنو�.  فقالو�  بذكرهم،  �لحلقة 
�فترp علّي بعض �لناd في �مشق فنسبو� �لّي فيها كالمًا لم !ُقله، 
 Uمشق -لما عد�لف با"< في !< 
فاضطُرD! U7 !نشر في جريد
 Bفعت فيها عن نفسي هذ�يو` ١٩٣٥/٦/٨  �ليها- مقالة في عد�

�لتهمة. ��لمقالة في كتابي >من نفحاU �لحر`<(١).
كانت !حيا" مّكة لّما �7تها ثالثة عشر حيًا، سألت َمن لقينا 

______________________
(١) �هي مقالة >من �مشق �لى مكة< في �لكتا$ �لمذكو7 (مجاهد).
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َبْيكة، ��لبا$،  من !هلها عنها �كتبت !سما"ها هي: !َْجيا�، ��لشُّ
��لقشاشية، ��لشامّية، ��لَقر�7َ
، �سوw �لليل، ��لّنقا، �َجْرَ��، 

�ِشعب عامر، ��لّسليمانية، ��لَمعابد
، ��لَمْسَفلة.

بعُد، �من هذB �ألحيا" ما  ُ!حِدَ�  مّما  �ما ��� عليها فهو 
 
هو كبير �ما هو صغير. �قد �متّدU مّكة �ليو` من مصنع �لكسو
�لى ما بعد �لجامعة !� �لمدينة �لجامعية، مسافة !كثر من خمسة 

�عشرين كيًال.

*   *   *
�بمناسبة Vكر �لكسو
 فقد كانت ُتصَنع في مصر �ُترَسل كل 
سنة �لى مّكة، َتِرُ� �ليها باحتفا� كاالحتفا� بالمحمل. ��لمحمل 
بدعة ال !صل لها في �لشرn، �لقد قر!Uُ (�لم !تحقق) !D !صله 
�لهو�� �لذl كاD يحمل شجر
 �لد7ّ لّما حكمت مصر !مد�ً قصير�ً. 
سبق   lلذ� �لشامي  �لمحمل  قصة  فما   ،lلمصر� �لمحمل  هذ� 

�لكال` عنه في هذB �لمذّكر�U؟
�كاD سبب �بطا� هذB �لبدعة !D �لُحّجا� من �لسلفيين من 
!هل نجد �صلو� �لى ِمنى يو` �لنحر من سنة ١٣٤٤ فر!�� �لمحمل 
��لجند من حوله يحفظونه �يضربوD طبولهم  �لمصرl منصوبًا 
تصد�  �لعسكرية  �لموسيقى  !نها   l! مز�ميرهم،  في   Dينفخو�
يعّظمونه  كأنهم  �لجند   ��!7� ،B�!نكر� ��7! مّما  عندB، فعجبو� 
فلم يد7�� ما هو، فقا� قائل منهم: صنم، يعبد�D صنمًا في ِمنى! 
 Dيرمونه كما يرمو�!قبلو� َيْحصبونه �تصايحو�: �لصنم �لصنم، �
�لجمر�U �لتي ير�نها 7مز�ً للشيطاD. �كاD قائد �لجنو� �لمصريين 
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 hهو� طّياشًا ال يعر! D!نه كا �يبد�لعسكريين، � Uحد �لباشو�!
�لحكمة �ال يحسن تدبير �ألمو7، فنصب مد�فعه ��ّجه 7ّشاشاته 
�!مر بإطالw �لنا7 على �لُحّجا� �هم بلباd �إلحر�`، فسقط منهم 
خمسة �عشر�D قتيًال، �!7بعوD من �إلبل �من �لد��$ !صابها 

�لرصا�.
�سمع �لملك �هو في سر��قه �لصوU، فأقبل يعد� حتى 
!نا   :l�ينا يمّد �7Vعيه  بالرصا�،  يبالي  �لفريَقين ال  بين  �قف 
�لمصرية  �لحامية  قائد   Bv7 فلما  �لعزيز...  عبد  !نا  �لعزيز،  عبد 
�!مر  �ألمو7،  يهّد³  �لملك   ��7� �لنا7.   wطال� بوقف  !مر 
�لجيش  من  قطعة  فأخذ  �هللا)  فيصًال 7حمه  (�لملك  فيصًال   Bلد�
�لسعو�l فأحاطت بالجنو� �لمصريين لمنعهم من �7تكا$ حماقة 
!خرp �لحمايتهم من �لناd، حتى ��V !تمو� مناسكهم 7حل بهم 

محر�سين �لى جّد
 حتى 7كبو� �لبحر سالمين.
�غضب �لملك فؤ�� فقطع �لعالقاU مع �لمملكة !كثر من 
سنتين، �لكن �لملك عبد �لعزيز ما قطع من جهته موصوًال �ال 
نسي !خّو
 �ال قابل �سا"
 بإسا"
. كل ما صنعه !D !نكر هذ� �لمنَكر 
�لذl كاD �نكاB7 حقًا �مْنُعه ��جبًا !كيد�ً، فمنع �لمحمل، فانقطع 
ُتصَنع في مصر  �لكعبة   
�لسنة. �كانت كسو تلك  �هللا من  بحمد 
�ُترَسل منها، فلما قطعتها حكومة مصر يومئذ (�منعت �صو� 
7يع !�قاh �لحرَمين �لى !صحابه) كاD جو�$ �لملك عبد �لعزيز 
ما ُيرp ال ما ُيسمع؛ فأمر بصنع �لكسو
 في �لمملكة. �ُصنِعت 
على عجل، ثم ُحّسنت صناعتها ��7تَقْت يومًا بعد يو` حتى !نشئ 
لها مصنع في َجْرَ��، ثم ُفتح هذ� �لمصنع �لكبير في مدخل مّكة 
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ُتنسج هنا �ُتكتب خطوطها هنا  فجا"U �لكسو
 محّلية خالصة، 
�تخا{ هنا.

�!قا`   
منَكر بدعة   ���! �بركة،  خير�ً  �لحا��  هذ�   Dفكا
�لكثير �ال  �لكثير  �لعزيز  �لملك عبد  لقد ُكتب عن  نافعًا.  مصنعًا 

يز�� في سيرته مجا� لكتابة �لكثير.

*   *   *
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-٨١-
�كريا� عن �لقّو� �لرياضة

منثو��  �عرضها  �لرياضة،  عن  �لقّو�  عن  �كريا�   �هذ
ال يجمعها نظا2(١)، �سوقها كما تخطر على بالي ال ���عي فيها 

�لتا�يخ.
��قي � بين  �ثا�ها في نفسي صو�ٌ� قديمة جدتها   Aلذ�
 (٢)>Dلجمنا�< في  سو�يا  بطل   Gكا  Aلذ� �لبحر�   Jمحمو لرفيقنا 
 ،Kلقو� Lلعا�كاG من �بطاN �ياضة كماN �ألجسا2 كثير من 
 Gكا مصر،  في  �لتربية  معهد   �Jشها  Dحا ثم  سريعًا  نبوغًا  نبغ 
�لدهشة �إلعجاL من كل من عرفه، كاG -على  فيها موضع 
 Jجّوهذ�- Jّينًا صالحًا، �لهمه �هللا حفظ �لقرGZ فحفظه على كبر 
�J�2 مر�جعته، كاG يتلو كل يو2 ثالثة �جز�_ لئّال ينسى قر�_ته 

ما حفظ.
 Aلمد�سة، في مكتب عنبر �لذ� كاG �حمه �هللا �فيقي في 
�طلت �لكال2 عنه في مطلع هذ� �لذكريا�. كّنا صديَقين cّال �ننا 

______________________
 �لسبحة.�(١) �لنظا2 هو �لخيط �لذA يمسك حّبا� �لعقد 

 جنباj �لتي يستعملونها فال � Dما كلمة جنبا� ،>Gymnase< D(٢) �لجمنا
�A�J ما هي.
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��V جا" �المتحاD َتصّدn ما بيننا من �ّ�، فقد كاD يريد !D !عا�نه 
في �المتحاD �كنت طو� عمرl ال !عين !حد�ً في �المتحاD �ال 

!ستعين بأحد.
!تد7�D من �لذl !خر� هذ� �لبطل؟ �هللا طبعًا هو خالق كل 
 Dلكْن !سأ� عّمن كا�بابًا، V Dنه ال يخلقو��لذين من ��شي" 
تكن  لم  عهد  في  �ألبطا�  من  طائفة  �ظهو7   B7ظهو في  �لسبب 
بها؟(١)   zللنهو !هلها  مع  ما�َ  �ال  بالرياضة  عناية  فيه   dللنا
�لرفاعي. �قد تركت �مشق �هو صحيح   
�نه �ألستاV !حمد عز
كالمي  �ليه  فانقلو�   -Bعمر في  �هللا  -مّد  حيًا   Dكا  Dفإ معافى، 
�!بلغوB سالمي، ليعلم !نه ال يز�� في �لناd من يشكر �لمحسن 
�من يحفظ �لجميل، ��D كاD �هللا قد توّفاB فاسألوB له �لرحمة، 

فهي خير له �!جدp عليه من تحّيتي له �من ثنائي عليه(٢).
كّنا في مكتب عنبر سنة ١٩٢٣، �مكتب عنبر -كما عرفتم- 
هو �لثانوية �لرسمية �لوحيد
 في �مشق، �كاD �لمد7ّسوD فيها �ّما 
من �لمشايخ ��ّما من �لضبا{ �لذين ُسّرحو� من �لجيش �لعثماني 
لّما نفخ �بليس في مناخير �التحا�يين !حفا� �ليهو� �لذين تسّلطو� 
فتركوها  �إلسال`،  �7�ُحها  7�حها،  منها  فسّلو�  �لد�لة  على 
فيها  لها  �أل�لى �ما  �لعاّمة  �لحر$  بال 7��، �!�خلوها  جسد�ً 

______________________
(١) �كاD من !��ئل من ُعني بالرياضة ��لكشفية �لمد7سُة �لتجا7ية (�تحا� 
�ترقي مكتبي �عد��l سي) �لتي كاD !بي مديرها �لعا`، !عرh !نا Vلك 

�VكرB خالد بك �لعظم في مذكر�ته.
�ليه  !نه حّي �!نه حمل   l7�7لد� منيب   dلمهند� 7فيقنا  �لّي  (٢) كتب 

مقالتي هذB فقر!ها ��عا لي.
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ناقة �ال جمل �ال شا�، �خَلتها �هي ��لة معظَّمة فخرجت منها 
��لًة محطَّمة، ثم جا3 +لطاغو1 +ألكبر فأ,+� *& تكو& ��لة غير 

مسلمة، حسُبه جهّنم.
 �كا& من هؤال3 +لضّباJ ضابط صغير مالBC +سمه *حمد عز
 Nعمله صف +لطّال &* P* ،لرفاعي، �كا& ناظر+ً لم يكن مدّ,سًا+

��Sخالهم +لفصوS� Tخر+جهم منها، �كا& معّلم +لرياضة.
*   *   *

�كّنا نعيش في عصر نهضة حقيقية بعد نوB طويل، كّنا كأننا 
فئة عمل (�,شة)، كلٌّ يشتغل �كلٌّ يبذT جهد]، �كّل من كانت 
له خبر� *� كانت لديه فكر� قّدمها للشباN، �كا& +لشباN يقبلو& 

B لهم من خير. كل ما ُيقدَّ
كانت +لحماسة مل3 جو+نح +لجميع، +لمعطين �+آلخذين. 
�لو +ستمّر1 هذ] +لحماسة �لم ُنبتَل باالنتد+N (�هو +الستعما, 
+ستقاللنا   �الستعا� قو+نا  جّل   fنصر �لم  مستعا,(١))،  باسم 
لكانت نهضتنا *ظهر. على *& +لنهضة لم َتُمت *ياB +النتد+N بل 
بقَيت مستمّر�، نهضة في +لتعليم، نهضة في +لز,+عة، نهضة في 
+لصناعة، �لوال +لوبا3 +لذP جا3نا *ياB +لوحد�، �با3 +الشتر+كية 
+لقائلين عن  *فو+]  بالحباT �سّد  +لعاملين   Pيد* �+لتأميم، �,بط 
+لصناعية لكانت سو,يا  +لنهضة  +ستمّر1  +لمقاT، لوال هذ+ �لو 

.�+ليوB >يابا&< صغير
______________________

(١) +سم +الستعما, من *سما3 +ألضد+�، �Sنما هو >+الستخر+N<، �هو 
كاسم +لتبشير +لذP هو +لتنصير �+لتكفير.
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هل تريد#" �!ّلة على ما �قو�؟ لّما كنت مدّ�سًا في �لعر�� 
مّر)  فر�ينا  �ميركا،  من   #� �#�ّبا  من   (!��# بسيا��-  نسافر  كّنا 
سيا�) كبير) (حافلة) قالو� 5نها مصنوعة، �4 مصنو2 هيكلها في 
تل �بيب، فعجبنا #تألمنا. #كّنا قا!مين لقضا> عطلة �لصيف في 
�لشاF، فلما �نتهت �لعطلة #جئنا نسافر لنعو! 5لى عملنا في �لعر�� 
#جدناهما سيا�تين. قلنا: ما هذ�؟ قالو�: 5" فالنًا، حّد�! شامي، 
��S �أل#لى فصنع �لثانية بأ!#�- !ّكانه #بأيد4 ُعّماله، فخرَجت 

مثلها حتى ال يكا! �لر�ئي يفّر� بينهما.
 Wكابو صد�ها  عن   Y�Z# سو�يا  عن  �لجال>  تّم  #لّما 
�النتد�\ بد� 5نشا> �لمعامل، فكا" عندنا �ياF �لوحد) فو� معمل 
�إلسمنت (#هو قديم) معمُل �لشركة �لخماسية، #معمل �لدبس 
للنسيج، #معامل حلب للحلج #�لنسيج، #عشر�- من �لمعامل، 

عصف بها 5عصا� �لتأميم فخّربها #�ماتها في ��ضها.
*   *   *

�عو! 5لى موضو2 �لقّو) #�لرياضة.
�لد#�  من   ��! في  قبل-  من  عرفتم  -كما  مد�ستنا  كانت 
جد��َنها  تغّطي  #�إليو�"،  �لصحن   -�e �ألنيقة  �لمترَفة  �لشامية 
�لنقوfُ #�أللو�". كانت عر#سًا يوF جلوتها، فهل ��يتم عر#سًا 
 gلمالكم، �# تخو� -�Zلمصا�2، �# قّفا� (h4 مايو�) "تلبس تّبا
 hمعركة فيها �للكم #�للطم #�لنطح #�لرفس؟ ففي �4 مكا" من هذ
�لد�� نضع �لملعب؟ فّتشنا ��جا>ها فوجدنا #��>ها عَرصة خربة 
 h5" كا" حيًا، #�حمه #جز� hهللا #قّو�� hحّيا) eمهَملة، فأقبل �ألستا
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عّنا خير�ً �D كاD قد ماU) �!قبلنا جميعًا نعمل في تنظيفها �كنسها 
��لمتو��َيين  �لثابت  �لتد7يب:   
!جهز فيها  !قمنا  ثم  �تسويتها، 

��لحصاD �لخشبي... ��شترينا �ألثقا� �لمناسبة للتمرين.
�حسن   ،
�لبحر محمو�  خر�  �لبد�ئي  �لملعب  هذ�  من 
�لهاشمي بطل !لعا$ �لخّفة ��لرشاقة، �سامي �لسّماD بطل �لقفز 
�لعالي، �vخر�D غيرهم ال تعرفونهم فلن ينفعكم سر� !سمائهم 
�لرجل   D! لكم  ألبّين  بل  بهم،  ألعّرفكم  هذ�  !قو�  �ما  عليكم. 
�لو�حد -��V كاD متحّمسًا يعمل مخلصًا يريد �لخير للناd �حتسابًا 
لألجر ال للفخر �ال طمعًا بالشكر- يستطيع !D يصنع �لكثير على 

قّلة �لما� �ضعف �لوسائل.
ثم !نشأ نا�l قاسيوD، يقابل نا�l بر�p �لذl كاD قبله، 
فَكُثر ّ7���B �كبر !ثرB، �!نشأ فرقًا لكر
 �لقد` �كر
 �ليد �!لعا$ 

.pلقو�
مديرها)  !بي   Dكا (�لتي  �لتجا7ية  �لمد7سة   D! عرفتم  �قد 
خّرَجت من �لسابقين �لى �لعناية بالرياضة: �لطبيب محمد طاهر 
�لطنطا�l، �هو �بن عمي، ��لطبيب محمد سالم، �قد تخّر� 
 Dبستا في  كامًال  ملعبًا  �أل��  فأقا`   ،١٩٢٠ سنة  طبيبًا  كالهما 
 Dسعة جد�ً ُهدمت فأقيم على !7ضها عما7تا���7ً ��كانت � ،B7��

كبيرتاD، �ُعنَي �لثاني بكر
 �لقد` فكاD من !��ئل !بطالها.
 �!  z7! شر�"  �لى  �لقد`   
كر العبو  يحتا�  يكن  �لم 
�ستئجا7ها إلقامة �لملعب عليها، فإD في >�لمر� �ألخضر< متسعًا 
 dكر- �لملك �لظاهر بيبرV! َقفه -كما�هو مر� فسيح َ�للجميع. 
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لدين)  �صال�  
لدين  �نو�  
لدين  (عما�  
لثالثة  
لفرسا�  
بع �

لمر# تقو   
�5حد 
لقا�3 
لعظا  في 
لتا�يخ 
لعسكر* كله. �هذ

لجانب  �في  
لد�لي،  
لسو�*  
لمعر9  5بنية  جانبه  في  
ليو  

لسلطا� سليم ��لد<  َتكيَّة(١)  
لّتكّيتا�: � 
لبلد*  
لملعب  
آلخر 

لذ*  
ألبلق<  
لقصر < في موضع  5قيمتا  �قد  
لسلطا� سليما�، 
فيها  
لتي  
لظاهرية) ) مد�سته  في  
لمدفو�  
لظاهر  
لملك  شا�< 

لتا�يخ<  من   Rجا�< كتابي  في  تر
جم  
أل�بعة   Sلهؤال� 
لمكتبة. 


لمر# كله �قف Xسالمي كما قلت من قبل).�)

لعاَلم في  ناR بطولة  بطًال عالميًا،  قبلهم  �خّرَجت �مشق 

لمصا�عة سنة ١٩٠٧ �عمر< خمس �عشر�� سنة، �كا� 
سمه 
5خباَ�  
لنا^  يتناقل  لسا�،  كل  على  �يمشي  
لشا    S�5جا يمأل 
 >aلعظم. كا� 5ستا
 قّوته �يتحّدثو� عن بطولته، هو صائب بك 
في 
لمصا�عة بطل 
لعاَلم 
لكو# محمد، ثم سافر Xلى با�يس سنة 
١٩٠٥ فد�^ 
لرياضة على 5صولها ��خل مد�سة ��بونيه (على 

سم 
لبطل 
لمعر�h). صا�g على حلباf ��5ّبا �5ميركا �بلغ من 

لشهر3 �
لمجد 
لرياضي ما  لم يبلغه مّمن نعرفه �5 نسمع به من 
 ،Sلبنا

لعرm 5حد، ُتوّفي سنة ١٩٦١، �كا� ضخم 
لجسم متين 

جسد< كله عضالf، �كا� 5عجوبة من 
ألعاجيب.

لنبوo، فهو من  له كل �سائل  صائب بك �جل 
جتمعت 

______________________

لتِكّية (�يلفظونها في 
لشا  بتاS ساكنة في �5لها) كلمة تركية 
ألصل  (١)
 .S

لصوفية<، �هي موضع للعبا�3 �
لتد�يس �Xطعا  
لفقر sتعني >�با

لفرt بينها �بين >
لخانقا<< (كلمة فا�سية 
ألصل) 
لتي هي  hال 5عر�

� للصوفية 5يضًا، فما �خلت في عمر* تكية �ال خانقا< (مجاهد). �
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بشي"،  عليه  يبخل  يكن  �لم  �لما�  كثير  !بوB �جيه  �لعظم،   �v
�لعجيب هو  ينبغ، �لكن   D! لجسد فلم يكن عجيبًا� lقو Dكا�
محمد �لز��، �هو 7جل ليس من !سر
 غنية �ال ُ�جد من يوّفر له 
�لوسائل ��ألسبا$، �كاD يسكن في ��7 كانت... ال، بل �عوني 

!7جع بكم قليًال �لى �لو�7".
يومئذ نقصد  لما كنت صغير�ً سقطُت فُكسرU يدl. �كّنا 
�لمجبِّر، �هو بمثابة طبيب عظا` بلدlّ �كتسب خبرته بالتجِربة ال 
 Dكا�لمجّبر في حي قديم �سمه حّي �لقيمرية، � Dكا� .d7بالد
�لدخو� �لى بيته من حا7
 لم !7َ في عمرl �لم !تخيل حا7
 !ضيق 
منها، لو !7�U �خولها �آلD لما �سعتني !نا �بطني! في هذ� �لبيت 
َتَد7ّ$ �لشاّ$ محمد �لز�� حفيد هذ� �لمجّبر،   
من هذB �لحا7

!فتد7�D �لى !ين بلغ به هذ� �لتد7يب؟
�لثاني  �لعاَلم  بطل   Dفكا �ألجسا`  كما�  مسابقة  �خل  لقد 
سنة... عفو�ً لقد نسيت �لتا7يخ، �لكن !Vكر !نه كاD قبل !كثر من 
 D�لعال� �لطبيعي يؤّمه كثير��معهد للتد7يب  Dله �آل� ،D7بع قر
يقصدB من غير   Dمّمن كا�لشبا$. � بل �من غير  �لشبا$،  من 
 Dكا�هو من تالميذ صائب بك، �لحلو، � �لشيخ 7ضا  �لشبا$ 
في �لثمانين من عمرB حين كاD يذهب �لى هذ� �لمعهد، يتد$7 

لئّال يشيخ!

 ،
بالفطر �ألقويا"  هم  vخر  صنف  �لشا`  في  عندنا   Dكا�
كالذl قر!تم قديمًا عن محمد بن �لحنفية (�هو محمد بن علي 
�بن !بي طالب) �عن هال� بن �ألسعر �قصته مع بطل �لمصا7عة 
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جعوها في 
ألغاني لألصفهاني)(١)؛ �قويا� قّو من 
هللا ليست #)

لتد#يب، منهم َحمي(٢) .
بن عّم �مي 
ألستا& صال$   من ثمر

لدين 
لخطيب، كا8 من شيو> 
لقضا في سو#يا، .كا8 يعمد 
Jلى 
لصفيحة 
لمملو� بالما� فيحملها بأصبعه، .كا8 يرفع �كثر 

لد
عية  صديقنا   
لقّو في  منه  .قريب   .
حد. بيد  كيل  مئة  من 

لمخلص 
لشيخ صال$ 
لدين 
لزعيم، 
أل> 
ألكبر لحسني 
لزعيم. 

ألهر
R في  Sكا8 صاحب فند Tلذ
.مثله 
لحاWّ �حمد 
لمغربي 

بير.Y، #حم 
هللا 
لجميع.

 Zلعظم؛ كا8 يقعد على با
.من 
ألقويا� محمد علي بك 
خيولها  جمحت  قد  عربة   مّر فر�^  
ألبيض،  
لجسر  في   `#
a

لمهبط 
لخطر، .فيها 
مر� معها طفال8  
فاندفعت ناdلة في هذ
 بمؤخر فأمسك  يا 
هللا، ..ثب  .تناTa، فصر>:  تستجير  .هي 
 
لعربة، .جر^ معها قليًال حتى �بصر ثغر بين حجرين من حجا#

لشا#i فثبت قدميه فيها، .صّب قوته في &#
َعيه .#جع بجسد` 

______________________
(١) هالk بن 
ألسعر من 
ألقويا� 
لمعد.aين. له �خبا# طويلة عجيبة في 

لجز� 
لثالث من >
ألغاني< ال يتسع 
لمجاk هنا لسرaها، فمن شا� 
، .له #aنا  
لجسم .قو Jليها هناp. .كا8 صاحَب بسطة في  #جع 
S؛ dعمو
 �نه �كل مر مئتي #غيف  �خبا# في كثر �كله ال تكاa تصدَّ
في .قعة .
حد، .حمولَة قا#Z صغير من 
لتمر في �خر^، .ُسئل 
عن �عظم �كلة �َكلها فقاk: جعت مر .معي بعيرT، فنحرته .�كلته 

Jال ما حملت منه على ظهرT! (مجاهد).

لد d.جتي، .هو من 
ألسما� . T� ،8 �بي .�خيd. (٢) >حمي< على


لخمسة.
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 dلنا��نفعا�، �� Dيما�� wهو يدعو �هللا متضّرعًا بصد�لى �لو�7" �
ينظر�D مدهوشين �قلوبهم معه �مع �لمر!
، فوقفت �لعربة �عجز 
�لَفَرساD عن جّرها. �لوال !D �لحا�ثة v7ها �لكثير �حّدثني بها غير 

��حد مّمن v7ها ما 7�يتها.

لجمعية  7ئيس   ��! سعيد،  �لحميد  عبد   Vألستا� �منهم 
�لشباD �لمسلمين في مصر، �قد شهدU فيها سنة ١٩٢٨ حفلة 
!قويا"  من  �ثنين  بين  مصا7عة  برنامجها   Uفقر� من   Dكا 7ياضية 
�لشبا$، 7فض !حدهما قر�7 �لحكم �!بى !D يفاw7 �لحلبة �هّد� 
 Bفأمر �لحميد بك  ُينِزله، فصعد عبد   D! !حٌد  يقد7  �َتوّعد �لم 
بالنز�� فعصى، فرفعه بيديه كأنه يرفع طفًال �هو ال يملك �فعًا 

�ال منعًا حتى �ضعه خا�7 �لحلبة.

غير  �هو  �يستفيض  يشتهر  ما   
�لقّو !خبا7  من   D! على 
!نه  قّوته  من  بلغ   dلنا� من  فالنًا   D!  
مّر تسمعو�  !لم  صحيح. 
يمسك �لدينا7 بين !صبعيه فيخرجه !مسح ما عليه كتابة؟ �نها قصة 
مشهو7
، حتى �ني قر!U مّر
 عن !مير
 من مصر كانت معر�فة 
بالقّو
 �كاD !خوها مثلها، !7سلت �ليه �نانير ليشترl لها قمحًا، 
 kنانير� لها:  بأصبعيه �قا�  �لدنانير  �لما� فمسح  �7سالها   B"فسا
7�يئة. فأخذU حفنة من �لقمح �ضغطت عليها فكسرتها �قالت 

له: قمحك سّيئ.

�ال !�l! l7 �لخبرين !كذ$ من �آلخر، �كالهما مستحيل 
 D�� مقد�7 قوتها Dكا�ً ��!صبعها مبر �لو كانت !صبعه !� .
عا�
 .
مئة كيل (كيلوغر�`) ألنثقبت �لكف، ألD �لمقا�مة !قل من �لقّو
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�لكن �لناd يتساهلوD �يتسامحوD عند سماn مثل هذB �ألخبا7.

منير   :Dثنا� لِد�تي(١)  �لهائلة من   
بالقّو !عرفهم  �لذين  �من 
َمشاّقة ��بن عّمي �لطبيب سامي �لطنطا�l 7حمه �هللا.

!ما منير فقد كاD معنا في كّلية �لحقوw �لتي نلت شها�تها سنة 
١٩٣٣، ثم لقيته �ميًال مد7ّسًا معي في ثانوية �لبصر
 سنة ١٩٣٦، 
نا�7
، فقد  قّوته عجبًا. �لهذ� �لصديق ��خوته قّصة  �7!يت من 
كاD !بوهم �سكند7 مشاقة من !قد` من عرَفت �مشق من �ألطبا" 
(�هو من !��ئل �لذين فتحو� في �لشا` مختَبر�U للتحليالU من 
 B�ال�من ! ��7سل �أل! V� ألطّبا")، فجّر$ تجِربة ما جّربها !حد�
ليدd7 في فرنسا فنشأ على طباعهم �على شكلهم، ��لثاني �لى 
 h7هم معرضًا الختال��لثالث �لى !ميركا، فجعلو� من ��نكلتر� �
 Dجبر� قاله  ما  فيهم   wصد� ،
�لحيا في   kلسلو�  wطر�  nلطبا�

.Dخليل جبر�

!ما �بن عّمي �لدكتو7 سامي فقد كاD ضابطًا طبيبًا في �لجيش 
�لسليمانية  في  �لضّبا{   l�نا في  فأجر��   ،١٩٣٨ سنة  �لعر�قي 
�لكرسي  !قعد على  !نا  �!نا حاضر:  لهم  فقا�   ،
�لقّو في   
مبا�7
�!فتح فخذl، فمن شا" �قف بينهما ثم خر� بقّوته من بينهما، 
�من شا" ضّم 7جليه على فخذl �!نا قاعد فمنعني من فتحهما. 
!قوp �ألطبا"  !Vكر بضعة عشر من  �جّربو� جميعًا، �كانو� كما 

______________________
(��ألتر�$)  كالتِّْر$  للرجل   
��للد �لسّن،  في  !قر�ني   l! لِد�تي   (١)

للنسا"، �كلمة لد
 من فعل �لد، مثل ِعَد
 من �عد.
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�لشبا$، فما نجح منهم في �الختبا7َين !حد.
 Dْقبيق، كاv محمد Vمن �ألقويا" �ميلنا في �لقضا" �ألستا�
جسمه عا�يًا ما فيه عضالU با�7
، �لكنه !ُ�تي قّو
 في ساعدB فلو 

!مسك بر!d فحل هائج من �إلبل لجعله يلين �يخضع.
*   *   *

بأسمائها   Uلحركا� �عّلمنا  �لملعب  �لرفاعي  !ستاVنا  !قا` 
�لتركية: >تيكو�< �>شفتاكو�< �!نو�n �لمحا�7 في �اللتفاh حو� 
>�لثابث< ��لد�D�7، �نبغ كثير، �كاD مّنا جماعة �بتعد�� عن هذ� 
كله فكاD يعّرz بهم �يّتهمهم بالعجز ��لضعف، منهم !نا �7فاقي 
صا7   lلذ� �لفّر�  �جما�  �لمتقاعد،  �لنحو   Vستا! �ألفغاني  سعيد 
��لخا7جية، �محمد   h7لمعا�  
لو��7 �لوكيل)   l!)  ّ̀ �لعا �ألمين 

�لجير��l �لمحامي.
 ،
�لقّو  pهو!�  lصغر من  �لرياضة  !عشق  فكنت  !نا  !ما 
�لو ُعرضت علّي �!نا شاّ$ عَز$ صو7
 فتا
 عا7ية ظاهر فتونها 
 
�لقّو مكتمل  �ألعضا"  متناسق   Uلعضال�  lقو 7ياضي   
�صو7
 lلكني كنت من صغر�حب �لى نفسي من منظرها. ! Bمنظر Dلكا
 dفتح ألحد با$ �لمسا! D! بالغ �لحر� على كر�متي !ضّن بها
فيها  !سي"   D! �لمطلوبة  �لحركة  !ّ�يت   D�  hخا! فكنت  بها، 
فيسخر�� مني، لهذ� لم !ُكن !عملها، �لكني كنت !�7قب �!�ّقق، 
�لملعب  �لى   lحد�لطال$ 7جعت � �لساعة �خر�  �نتهت   �Vفإ

فجربت !��" �لحركاU كلها.
�جمعت على مدp �أليا` في 7ّفين من مكتبتي كل ما �صل 
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�كاD صديقنا  �!جّربها.  !�7سها  فكنت  �لرياضة،  كتب  من  �لّي 
�ألستاV ��صل �لحلو�ني من صغا7 تالميذ صائب بك قد نشر فينا 
طريقة �لرياضي �ألميركي ماk فا�D، �هي �لقيا` بالحركة مع تركيز 
 
مّر  
vلمر� !ما`   lحد�كل حركة  d7ما! �لذهن عليها، فكنت 

��ثنتين �ستًا �عشر�ً حتى !حّس !ني !تقنتها !� قا7بُت.
�لكن !ستاVنا لم يعرh شيئًا من Vلك �ال 7فاقنا. �كاD قد 
7ّكب لنا تمريناU جمعت بين �لحركاU �لسويدية �لتي تكوD مع 
شّد �لعضلة ��لدنمركية �لتي تبد! بها مع �7خا" �لعضلة ثم تشّدها، 

�!تقنتها �لكني لم ُ!متَحن فيها، فبَِم �مُتحنت؟
كاD !حمد عز
 �لرفاعي �طنيًا متحمسًا ��ّينًا صا�قًا، �قد 
عرh (�لست !�l7 من !ين عرh) !ني !جيد �لقا" �لشعر، !عّبر 
عن معانيه بشّد
 صوتي !� لينه �برفعه !� بخفضه، �!ُظِهر �لحماسة 
في موضع �لحماسة ��لعاطفة في مكاD �لعاطفة، �تشاk7 تقاسيم 
 Dيكّلفني في �المتحا Dجهي في �لتعبير عّما ينطق به لساني، فكا�
�حافظ  شوقي   :Dلزما� Vلك  لشعر�"  �لوطنية   Uلمقطوعا� �لقا" 

��لز7كلي �خليل مر�` ��لبز`.
�قد مر بكم !ني !لقيت علنًا في جمع ضّم طُّال$ �لمد7سة 
 
�قصيد  > ُّw7!  p�بر َصبا  ِمن  >سال`ٌ  شوقي   
قصيد �!ساتذتها 
�لز7كلي >�ألهُل !هلي ��لّديا7ُ �ياl7<، ��لثو7
 قائمة ��لثّو�7 تبلغ 
غا�7تهم با$ �لمد7سة، �قنابل �لمد�فع �قذ�ئف �لرّشاشاU فوقنا 

�من حولنا.
�بعد خر�جي من �لمد7سة بأكثر من 7بع قرD كنت قاضيًا في 
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�مشق، !تغّدp في �لمحكمة �!شر$ �لشاl �!ستريح ثم !Vهب 
حركة  كل  !عمل  فنتد$7ّ،   
بحر محمو�   7�� �لى  ساعتين  بعد 
يعملها �لكنني ال !تقنها مثل �تقانه، ���V كّر7ها ثالثين مّر
 !كّر7ها 
!نا عشرين !� !قّل. �كنت �Vهبًا �ليه يومًا فر!يت �ألستاV �لرفاعي، 
فسّلمت عليه تسليم تلميذ على !ستاBV. �سألني عن حالي فقلت 
له: !نا �Vهب �لى موعد، ��V تكّرمت يا سيدl فر�فقتني �ليه 7!يت 

شيئًا تعجب منه �ُتَسّر به.

 p!7� لبست ثيا$ �لرياضة�فذهب معي. فلما خلعت ثيابي 
 
جسدl (�عندl مقاييسه من سنة ١٩٤٠ �لى ما قبل خمس عشر
سنة، �هي �لمقاييس �لنموVجية عندهم �ّال !D صدl7 !ضيق بثالثة 
معاشير، !l سنتمتر�U) ثم لّما p!7 حركاتي ُ�هش، فقلت له: يا 
 zُُتَعّر�تذّمنا نحن �ُتثني عليهم �ين �لذين كنت تقّدمهم ! ،lسيد
بنا؟ �نهم �كتهلو� �ترّهلو� �بقيت !نا كما ترp، �قد جا��U من 

عمرl �أل7بعين.
*   *   *

!ني  �لوال  �بقايا،  بقايا  معها  �قّصتي  �لرياضة  �لحديث 
تركت �لتمرين من نحو سبع سنين لما شخت؛ فلقد كنت !تد$7 
�على  �لسند�،  �على  �لمالكمة،  كيس  �على  �ألثقا�،  على 

 7ياضية !خّف منه حمًال �ال !عظم ��! nلم ُتختَر lال$ �لذ�لد�

فائد
 للبطن �ال !سهل �ستعماًال.

 Uلحركا��طرقه �ني ال !��� >!علم< �لكثير عن �لتد7يب �
 
لكّل عضو من �ألعضا"، �لكني >ال !عمل< بما !علم، فما فائد



١٧٨

�لعلم بال عمل؟ �ما قّصتي مع �لسباحة فلها حديث �خر(١). ��نا 
�عتر7 �آل5 -مضطر�ً متحّسر�ً- �ني شخت ��ني �نا �لذ, جعلت 

نفسي �شيخ.

>ينة  ��لقو=  قّو=،  فهي  بالرياضة  عليكم   ،Cلشبا� �يها  فيا 
��سع  �هي  �إليما5.  �قو=  �لعقل،  �قو=  �لجسم،  قّو=   :Jلرجا�
 ،(٢)Lلشهو�� حمأ=  في   Nلغو� عن   Jبالميو >�لتسامي<   Cبو��
�هي �فضل ما يمأل �أل�قاL بعد �V�T حّق �هللا بالعباT= �حّق �لعقل 
ما  �شر7  كانت   Lلمحّرما� من  خلت   5Z ��لرياضة  بالد]�سة. 

.(٣)Cيشتغل به �لشبا

*   *   *

______________________
(١) من شاV فليقر� مقالة >في ُلّج �لبحر< في كتاC >من حديث �لنفس<، 
 Lلمو�� Lعلي �لطنطا�,! �ليس عجبًا �5 يمو Lفي ��لها: "ما�
 Vللقّر� بعدما ماL ليصف  �5 يرجع  �لعجيب  غاية كل حي، �لكن 

�لموL �لذ, ]�h..." (مجاهد).
(٢) ]�جع مقالتي >يا �بني< في كتابي >صو] �خو�طر<، �ما �ختها مقالة 
�بحُت طبَعها لمن شاV �5 يوّ>عها مّجانًا فقد طُبعت  �لتي  بنتي<  >يا 
Zلى �آل5 (Zلى سنة ١٤٠٤) ستًا ��]بعين مّر= �ُترِجَمت Zلى �إلنكليزية 

��أل�]Tّية.
�جتماعية<   Jفصو<  Cكتا في  �لرياضة<  في  >حديث  مقالة  ]�جع   (٣)

(مجاهد).
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-٨٢-
7حلة �لحجا� (٩)

n��ساعة �لو

.n��ما !صعب �لو� ،n��ساعة �لو U"لقد جا
 n��� z؛ فالمر>n��ال` �لبشر كلها كتا$ عنو�نه >�لوv D�
 Uلمو�� �لحّرية،   n��� ��لسجن  �لِغنى،   n��� ��لفقر  �لصّحة، 

.
���n �لحيا
!ين فرحتنا لحظة 7!ينا �لكعبة قا�مين من لوعتنا حين نوّ�عها 

قافلين؟
�Dّ ُحزنًا في ساعِة �لموUِ !ضعا     hُ سر�7ٍ في ساعِة �لميالِ�(١)

توّجهنا �لى �ألما`، �لى جّد
، �قلوبنا تتلّفت �لى �لو�7"، 
 Dلُملتَز`. لقد فهمت �آل��لى �لحر`، �لى �لَحطيم، �لى �لكعبة �

معنى قو� �لشريف:
�لقلُب�تلّفَتْت عيني فُمْذ َخِفَيْت تلّفَت  �لطُّلو�ُ  عّني 

______________________
 ،>l�عتقا��فة: >غيُر ُمْجدٍ في ِمّلتي �من قصيدته �لمعر l(١) �لبيت للمعّر

��D كانت ��لّيته �ألخرp: >!َْحَسُن بالو�ِجِد ِمن َ�ْجِدB< !حلى منها.
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�نأينا عن مّكة بأجسا�نا �خّلفنا فيها قلوَبنا �!فئدتنا. �لوال 
لقا"   ،wلتال� Vلك  بر�عة   wلفر�� هذ�  لوعة   l�ند�  D! نأمل  !ننا 

.n��لمدينة، َلتضعضَعت قلوبنا من موقف �لو�
�مشينا من حيث مشى سيد �لبشر محمد ‘ �لى حيث !�7�: 
لثالثة  نقلة  تكن  لم  �لتي   
�لهجر  UكرV� �لمدينة.  �لى  مّكة  من 
�لبشرl كله من  �لتا7يخ  �لى قرية، �لكنها 7حلة  7جا� من قرية 
عهد �لى عهد؛ من �لليل �لذl طا� حتى ظّن �لمظلوموD �لذين 
يترّقبوD �لفر� !نه لن يطلع عليهم بعدB �لنها7، من عهد �الستبد�� 
جمَعت  �لتي   
�لنّير  
�لخّير  
�لحضا7 عهد  �لى  ��لجهل  ��لقهر 

مطامح �لر��، �مطالب �لجسد، �منطَلقاU �لعقل.
لقد كاD !عظم موكب مشى على ثرp هذB �ألz7. لم يكن 
�لطبو� ��لّصنجاU، �لم تكن  تتقدمه  موكبًا ضخمًا، �لم تكن 
معه  �لجيش  به  يحّف  يكن  �لم   .Uلر�يا�� �ألعال`  فوقه   hترفر
�لحّر�d ��ألعو�D، �لكن تحّف به مالئكة �لرحمن �ترفرh فوقه 
�7ية �لقرDv، �تتقّدمه �لبشائر من �لسما" بأD 7حمة �هللا للعالمين 
قد !قبَلت، �تمّثَلت بشر�ً يأكل �لطعا` �يمشي في �ألسو�w، ُ�لد 
�يموU، �كاD يصّح �يمرz �يجوn �يشبع. بشر مثلكم �لكنكم 
!D يسا�يه  يد�نيه فضًال عن   D! يقد7  فيكم من  مثله �ليس  لستم 
!� !D يساميه، �لو لم يكن خاتم �لرسل لكاD !فضل �لبشر ُخُلقًا 

�ُسُمّو�ً �صفا" �نقا".
���V كاD �لعرz �لعسكرl ُتمثَّل فيه فرw �لجيش �فصائله 
بأفر�� منها تمشي فيه، فهذ� �لعرz يمشي فيه ��7" محمد ‘ من 
 Dكا خليفة  كل  من  محمد  مد7سة  خّريجو  �آلتية   D�لقر� خال� 
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 hسيفًا من سيو Dكل قائد كا�حّية للُمُثل �لبشرية �لعليا،  
صو7
�هللا مسلوًال، �كل عالِم كاD للبشر كالعقل من �لجسد. "يمشي فيه 
!بو بكر �عمر �نو7 �لدين �صال� �لدين �!�7نغ �يب... يمشي 
�محمد  �لظاهر  ��لملك  �لقاسم  ��بن  �ُقتيبة   w7طا� خالد  فيه 
�لفاتح... يمشي فيه �لبخاl7 ��لطبرl ��بن تيمية ��بن حز` ��بن 
�لغز�لي ��بن 7شد ��بن سينا ��لبير�ني...  فيه  خلد�D... يمشي 
تما`  !بو  فيه  يمشي   ...Dحيا �!بو  ��لخليل  �لجاحظ  فيه  يمشي 
!مثالهم كانو�  !�لئك ��لمئاU من  (١). كل   ...lلمعّر��لمتنبي ��
�لدنيا، كانت   Bلى هذ� قبل !D يخرجو�  �لذ7ّ  معه �هم في عاَلم 
!7��حهم تمشي في طريق �لهجر
 ��7" محمد ‘، ألنهم ما كانو� 

عظما" لوال مد7سة محمد ‘.
�عين  �حّطين  ��لقا�سية   kليرمو�� بد7  !بطا�  فيه  يمشي 
جالوU، �معاk7 �الستقال� في �لريف �لمغربي ��لجز�ئر �مصر 
��لشا` ��لعر�w، �!بطا� �لمعاk7 �لقا�مة �لتي سيقو�ها نو7 �لدين 
(�لجديد) �صال� �لدين (�لجديد) لتطّهر �ألz7 �لتي قّدسها �هللا 
 pقو! Dكا�، كما طّهرها مّمن عد� عليها قبلهم �من 7جس �ليهو

منهم.
 l7ستخرَجته مد�` كو� lيو` �لذ�لغر�` �لو�حد من �لر�� D�
���جها بيير(٢) لم ينقطع �شعاعه �لن ينقطع بعد عشر
 vالh سنة. 

______________________
(١) �نظر مقالتي >نحن �لمسلمين< في !�� كتابي >قصص من �لتا7يخ<.

(٢) !تمّنى !D يقر! كل طالب �كل طالبة كتا$ >�لتلميذ
 �لخالد
< لير�� 
على  مثله  فيصبر��   ،lلدنيو� �لعلم  طلب  على  �لصبر   Dيكو كيف 

.
طلب علم هو للدنيا �لآلخر
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!فينقطع �شعاn �لقرDv �لو تطا�� عليه �لزماD؟ ���V َقَست �لجلو� 
�ليو` فلم يُعد يؤّثر فيها، فهل تظّنوD! D جلو� هذB �ألمة ستبقى 
على قسوتها؟ !َ�ال تعتقد�D! D �هللا سيبعث من !صالبها َمن ُيعيد 

لها عّزتها �مجدها ��حدتها �مكانتها تحت �لشمس؟
!لم تبَق هذB �لقرية �لتي كانت يثر$ !لَفي سنة ال تحّس بها 
يعلم  �لم  باسمها  يسمع  �لم  �لقسطنطينية،  بها   l7تد 7�ما �ال 
محمد  نزلها  فلما  �لفلّبين،  في  من   �! �لصين  في  من  بوجو�ها 
بالنو7  بنو7 �إلسال`،   
7 �لمنوَّ �لمدينة   U"جا�يثر$  ‘ Vهبت 
��لصين  �لهند  �لى  منها فوصل  �نتشر  ثم  ِحر�"،  �نبثق من   lلذ�
�!ند�نيسيا ��لفلّبين، ��لى !z7 �لثلو� من شمالي !�7ّبا �كند� 
�بال� �لرما� �لمستِعر
 في �لصحر�" �لكبرp �صحر�" نيفا�� �ما 

حولهما، �صل �لى �ألميركيتين ��لى !ستر�ليا.
�لعاَلم �صل  ثلَثي   D� �لمنظَّمة؟  �لجيو£  �ليها؟  من حمله 
�ليه نو7 �إلسال` بعد �نقضا" عهد �لفتو�. �عا
 من �لعلما" �7سو� 
!صو� �لدعو
 ��ضعو� لها �لُخطَط؟ �D !كثرها �صل �ليه �إلسال` 

عن طريق جنو� مجهولين من �لتّجا7.
 wمشيت �لى !قصى �لشر�نيسيا سنة ١٩٥٤ �ند! U7� لما
منها فجا��U سو�7بايا �لى كا�7ّشيك، >مقر �لشيخ<، �هو �لشيخ 
�لذl حمل �إلسال` �لى تلك �لديا7. �لما !7�a!ُ D! Uلف كتابي 
>في !ند�نيسيا< سألت، فلم !جد !حد�ً يعرh من هو هذ� �لشيخ 
 h�لكنه معر�مجهو�، مجهو� عندنا  lال من !ين جا"! جند�
عند �هللا. 7جل ال يعرفه !حد ُ�لدU على يديه !كبر ��� �إلسال` 

�ليو`!
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�لفتو� �أل�لى حين كا� عمر �هو في �لمدينة   ��يا � كر�� 
يعطيها  ��لعر�%،  �مصر   ��لشا في  للقتا(  جبها,  ثال/  يدير 
�أل��مر �لتفصيلية، يرسم لها �لخطط �كأ� �مامه �لهاتف �لكهربي 
مة، في عهد لم تكن فيه خر�ئط  (�إللكتر�ني) ��لخريطة �لمجسَّ
�نا  �ّلفته   Fلذ� عمر   Hخبا�  Iكتا  ��Jقر� هو�تف.  �ال  مجّسمة 
 Fلذ�� منه  ُ�خذ   Fلذ� �صَله  قبله  من   ��Jقر� بل  ناجي،  ��خي 
>عمر  �سمه  كا�   Fلذ� �لكبير   Iلكتا� �هو   ،١٣٥٢ سنة  �ّلفته 
�بن �لخطاI<(١). �قرX�J، فستحّسو� عند قر�Vته بقلوبكم تهّزها 
خفقا, �إلعجاI، �بدموعكم ُيسيلها ما فيه من مو�قف �إليما� 
��لتضحية �لنا]H_ �بتغاV ما عند �هللا، فإّ� منها ما ُيسيل ]مع �لتأّثر 

من عيو� �لصخر.
كا� �لمجاهد�� كّلما �قعو� في مأa% �ستنجد�� بعمر، فهّز 

______________________
(١) هذ� �لكتاI غير موجو] �ال �ُعيد, طباعته منذ طُبع ��( مر_، أل� 
�لهذ�  >�خباH عمر<.  �آلخر:  كتابه  �نقاضه  ��نشأ على  نقضه   Fجد
�لكتاI قصة ستأتي فيما يأتي من حديث �لذكريا,. ��لصحيح �نه 
�في  �لموضع  هذ�  في  صّر�  كما   ١٣٥٢ سنة  ال   ١٣٥٥ سنة  �ّلفه 
غيرX، �في kخر صفحة منه >كلمة �لختا�< �في kخر سطر فيها تاHيخ 
كتابتها: "منتصف �لمحر� عا� ١٣٥٦". �ال بد �� يكو� كذلك أل� 
بذلك غير مر_)،  �بي بكر (صر�  كتابه عن  �لَف  بعدما  �ّلفه   Fجد
�عياني  ُ�ّلف سنة ١٣٥٣ بال Hيب. �قد  �لصديق<  بكر  >�بو   Iكتا�
 Fلذ�لسبب �لى q هتِد قط�مانًا، لكني لم a لمسألة� Xلبحث في هذ�
��قع جدF في هذ� �لوهم فظّن �نه �لف كتابه �لقديم عن عمر سنة 
 Xضع شتى من هذ�يخ في موHلتا� �لى هذq تهHشاq ,H١٣٥٢، �تكر

�لذكريا, (مجاهد).



١٨٤

لّما  فإ�V هي ُتخر� �ألبطا�.  (�لمدينة)   
�لصغير �لقرية   Bعمر هذ
 l7ستم هو �لقائد �لعسكر�جه 7ستم، �عمر قائد�ً يقف في  ��7!
�لعسكرية  �لد�7سة  !كبر قسط من  �نا�  �لقتا�   Dفنو  d7� lلذ�
في تلك �أليا` �خاz معاk7 �نا� �نتصاU�7، نظر فوجد سعد�ً 

فقا�: !نت يا سعد لها، فاVهب لتقف في �جه 7ستم.
!ين �d7 سعد؟ سعد ما نا� شها�
 �بتد�ئية �ال �خل مد7سة 
عسكرية �ال �قف على تو�7يخ �لمعاk7 ��لحر�$، �لكن سعد�ً 
خريج مد7سة محمد ‘، مد7سة �لقرDv، �حسبه Vلك. �بذلك 

�نتصر على 7ستم.
!نني  !شعر  �ليها   Uسافر �! �لمدينة   UكرV كّلما  ��هللا  �ني 
!عو� �لقهقرp في �لتا7يخ، !طوl �لسنين، !تخّطى 7قا$ �ألعو�` 
للعر$ �حدهم  �لذهبي، ال  �لعهد   Dكا lلذ� �لعهد  �لى  ألصل 
!فضل  للناd جميعًا. ألD محمد�ً ‘  بل  فقط،  للمسلمين  �ال 
!نا  قا�:  من  كل  على  بنيانها  �!قا`  !ساسها  شا�  �لتي   
بالحضا7
على  �لحّرتين  بين  نائمة  لبَثت  �لتي  �لقرية   Bهذ �لمدينة،   .Dنسا�
فر�£ من �لصخر قر�نًا �قر�نًا، هي �لتي �لدU �مشق �ألمويين 

�لذين:
تحَتهُم  wِلشر� سريُر  ملوكًا  كانو� 

فهْل سألت سريَر �لغرِ$ ما كانو�؟
عاليَن كالشمِس في !طر�hِ ��لتِها

Dُُسـلطا� ُملٌك  نـاحيةٍ  كـلِّ  في 
:dبني �لعبا �بغد��
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ٍ̀ لو كاDَ يقُعُد فوwَ �لشمِس من كر
dِعّبا  َ�v يا  �قُعد��  َلقيَل  قو`ٌ 

ثّم �7تُقو� في شعاnِ �لشمِس �Dّ لكْم
dِلنـا�  ُ̀ !كـر فأنتم  تليد�ً  مجد�ً 

�هي �لتي �لدU �لقاهر
 �لتي جّدَ�U عز �إلسال` لما 7ّ� 
في مصر �نا` عنه بنو �لعباd. �هي �لتي �لدU �سطنبو� �لمسلمة 
 U7لنصر�نية، فصا� �لقسطنطينية  �لتي حّلت محّل  بو�)  (�سال` 
�لشرw ��لغر$، �7فرh علمها �ألحمر  يومًا عاصمة  �سطنبو� 
V� �لهال� ��لنجم (�لذl نشأU في ِصَغرl في ظالله في �لشا` 
 h!طر��!سو�7 صنعا" �لى) حتى بلغ !سو�7 فيَيّنا �يا` �لحر$ �أل!
�لمسجد  �لحر` في مّكة �في  vثا7ها في   Bهذ�سط، �أل� wلشر�
�لمجيد مقر�نًا  �لسلطاD عبد  يز�� �سم  �لمدينة، �ال  �لنبوl في 
منها  �لتي خر�  �لمجيدl). ��لدU غزنة  (�لبا$  �لشمالي  ببابه 
 lلذ� l7لغو� Dففتح �لهند، ثم �لسلطا lلغزنو� �محمو Dلسلطا�
�ضع عرشه على ها` �هلي، ��لملوk �لذين �متّد سلطانهم حتى 

شمل �لهند �ّال !قلها... �لهند �لتي حكمناها ثمانمئة سنة.
.
هذB مكانة �لمدينة �لمنو7

*   *   *
 ،>Dقّصة خر�فية عنو�نها >نفق �لزما Uلر�ئي من سنو�� zعر

يدخل منه �لمشاهد فيرّ�B �لى ما سلف من �لدهر.
�ني حين !��7 �لمدينة !حّس !ني �خلت هذ� �لنفق، �لكني ال 
!هبط فيه نا�ًال بل !7تقي صاعد�ً �لى p7Vُ �لمجد �ها` �لمعالي؛ 
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 nسط �لظّل عند ينبو�ْجر�"،  من �لمفا�
 �لجر��" �لى �لو�حة �لشَّ
�لما". !فاw7 �لذين فّرقو� �ينهم لّما فّرقتهم �نياهم فصا7�� ِشَيعًا 
�!حز�بًا، أللقى �لذين !ّلف �هللا بين قلوبهم حتى !صبحو� بنعمته 

�خو�نًا.
سألني مّر
 صحافي في �لمدينة: ما �لذl تشعر به حين تز�7 
�لمدينة !� تأتي مّكة؟ فقلت له: لّما كنت في �حدp قدماتي �لمدينة 
>�لرسالة< سنة ١٩٣٥(١)،  �لعقيُق، �كتبت عنه فصَلين في  سا�َ 
�غرw في هذ� �لسيل مّر
 ثالثة من �لشباD. فلو !نهم نجو� �سألَتهم 
ما �لذl يشعر�D به، فبما�V تر�هم يجيبوD؟ �ني !شعر بما يشعر 
بعدما  �لهو�"  !نفه  فيصافح   Vإلنقا� يد  �ليه  تمتّد  �لغريق حينما  به 
مأل 7ئتيه �لما"، !� �لسجين حينما يخّلف �B"�7 قضباDَ �لحديد 
 wلحّرية من جديد... شعو7 �لمحّب �متّد به �لفر�� 
�يستقبل حيا

.wثم َنِعَم بساعة �لتال wمنه �ألشو� U������

Vكرياته،  �خز�نة  حياته  �طا7  ألنه  �طنه  يحّب  �مر³  كل 
�لكن ��V �قف على !طال� �يا7 �ألحّبة !نساB موطَن �لجسد !نه 
 wلنو7، َمشر� َمر�� �أل7���، مبعث   7�� Dلقلب. فإ� p!7 منز� 

شمس �إلسال`، نسي عند ��7 �لر�� ��7َ �لجسد ���7َ �لقلب.

 Dإليما� هنا   ،
�ألفئد مها�  مّكة  �في  �لمدينة  في  هنا  ها 
��ألماD، هنا منا�� �ألحّبة، هنا !Vكر محمد�ً �صحبه. هنا عا£ 
تا7يخ �لمجد، ُ�لد هنا �نما هنا. فهل في �ألz7 مسلم ال يفّضل 

______________________
�لحر`<   Uنفحا >من  كتا$  في  �لعقيق<  على  >�قفة  مقالة  �نظر   (١)

(مجاهد).
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فيها محمد ‘:  �لتي عا£   
�لحجرَ  z7على كل منز� في �أل
تنّفس هو�"ها ��ضطجع على ثر�ها، ثم ثوp جسدB �لشريف فيها؟ 
�يقبل   ،B7�� في  يؤثرها على حجرته  �ألz7 مسلم ال  في  هل 
�7ضيًا (��V ُخّير ��ضطُّر) !D ُتنَسف ��B7 من �ألسا d�D! ال َتمّس 

يٌد بأpV ُحجرَ
 �لحبيب �ألعظم ‘؟

لّما �U7 �لمدينة في تلك �لرحلة ��7�� بي من حولها فأ7�ني 
 wضا�بالمدينة  �ألحز�$ �!حاطو�  تحّزَبت  لّما   wلخند� موضع 
�ليو` �ألحز�$؟  فأين  �لحا�.  �ألمر ��شتّدU عليهم  بالمسلمين 
�!ين ِمن قبُل قريش �لتي !�7�D! U تحبس صوU محمد ‘ بين 
�لو��l فال يستجيب لدعوته  جبَلي مّكة، فيضيع صد�B في هذ� 
!حد؟ !ين قريش؟ �ما لها ال تأتي عرفاU يو` �لوقفة حين يقف 
في   z7! كّل  من   ��aجا !لف،  !لف  مثلهم  �معهم  !لف  !لف 
�ألz7 �من تحت كل نجم في �لسما" يجيبوD �عو
 محمد؟ من 
 Dهللا على لسا� 
كل جنس �كل شعب ينا��D كلهم �ستجابة لدعو
محمد يقولوD: لّبيك �للهم لّبيك، �عوَتنا فجئنا نقو� لّبيك. !مرتنا 
نقو�  �لجها�  �لى  �عوتك  �سنلّبي  لّبيك،  نقو�  طائعين  فقدمنا 
لّبيك، نجاهد بأنفسنا �بأمو�لنا كل طاٍ� فاجر يريد !D يطفئ بفمه 
 D! يحجب بكّفه عن �لدنيا ضيا" �لشمس، يريد D! نو7 �هللا، يريد

يقضي على �لقرDv �لذl !نزله �تعّهد بحفظه �هللا 7ّ$ �لعالمين.

!ين ُمشركو مّكة؟ �نهم بين َمن هد�B �هللا �لى �إلسال` فجعله 
�إلسال` من عظما" �لبشر، �بين َمن !صّر �كفر فأ7��B �هللا، فطمس 
!ين  �لمدينة؟  يهو�  !ين  !ين �ألحز�$؟   .z7من �أل Bمحا� Bثر!
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 Dلمسلمو�  Bحفر  lلذ�  wُلخند� �ألحز�َ$  صّد  لقد  �لمنافقوD؟ 
ليحمي  �لمدينة،  �لى  �لوصو�  �بين  بينهم  ليحو�   z7أل� في 
قبله   B�حفر lلذ�  wلخند��موطن �إلسال` من !عد�" �إلسال`، 
��لمذ�هب   Uلشهو���  Uلشبها� �بين  بينها  ليحو�  نفوسهم  في 
�لباطلة ��لعقائدياU(١) �يحميها من كيد �لشياطين، شياطين �لجّن 
يمنع  �شياطين �إلنس. فاحملو� معا�لكم لتحفر�� خندقًا جديد�ً 

�إللحا� ��لفسا� ��لفسوw ��لعصياD! D يصل �ليكم.

*   *   *
 Uلكن !ين َثنّيا� .n��لو� Uمن هنا طلع �لبد7 علينا، من َثنِّيا
�لو��n؟ لقد خلد �سَمها هذ� �لنشيُد �لذl بقي في �ألVهاD على 
طو� �لزماD �مشى على كّل لساD، �ال يعرh �ّال �لعالموD من 

.n��لو� Uهل �لمدينة !ين ثنّيا!

لقد غّر�U به َ�الئُد �لمدينة تستقبل به �لطفولُة �لمبّر!
 7سو�َ 
! من �لعيو$، حين عا� من تبوk (!� حين �صل �لمدينة  �هللا �لمبرَّ
�لى   wلشو� بهم  طغى  كّلما  �لمسلمين  نشيَد  فغد�   (
�لهجر يو` 
 
هذB �لرحا$، كّلما !�Vبهم �لحنين �لى �لعيش في Vكرp �لهجر
 Bيستقّر جسد�لمدينة �لتي شّرفها �هللا فجعل 7سوله يهاجر �ليها ��

�لشريف في ثر�ها.

يا �الئد �لمدينة، ما طلع �لبد7 عليكّن �حدكّن بل عليكّن 
______________________

(١) �لنسبة �لى �لجمع تجو� �D جرp �لجمع مجرp �لعَلم، كما نقو� 
>7جل !نصاl7< �>مسألة !صولية< �>قو�نين عّمالية<.
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�لثقيل عن  �لباطل �لطويل  �علينا، على �لدنيا كلها، يزيح ظال` 
متكبر  كل  من  �!مثالهما  �قيصر،   pكسر صد7ها، ظال` حكم 
 hلضعا�  d�لى ظلم �ألنا`، يد� �لظال` ليصل  جّبا7 يسرl في 
في طريقه ألنه ال ير�هم، �ال يريد !D يقد� �نا�B فيشعل سر�جًا 

فير�هم.

طريق  للعقو�  فأضا"  كلها  �لدنيا  على  طلع   lلذ� �لبد7 
�لتفكير، �للقر�ئح سبيل �البتكا7 ��إلبد�n، �جعل �أليدl تبني 
�تشيد، فكانت حضا7
 �مشق �بغد�� ��لقاهر
 �قرطبة ��هلي 

�بخاp7... �لوال �لبد7 �لذl طلع على �لمدينة ما كاD هذ� كله.

 .w7َكته ليالي �لمحا�ال !�الئد �لمدينة، ما غا$ �لبد7 �يا 
�نه ال يز�� طالعًا، طالعًا بشريعة �هللا، طالعًا بخير�U ما �عا �ليه 
�لئن  �لَمصونة.  ��لسّنة  �لمحفو¨  بالكتا$  طالعًا   ،‘ محمد 
حجَبته عّنا غيو` سو��" تصاعدU من !بخر
 بحا7 معاصينا، �من 
كيد !عد�ئنا �غفلتنا عن كيدهم لنا، فإD �لسحب ستنقشع �يصفو 

�لجّو �يعو� �لبد7 ليبهر بنوB7 �ألبصا7.

*   *   *
 Uلحلقة من صميم �لذكريا� Bلم تكن هذ D� ،"يا !يها �لقر�
 
�لصال �هللا  من  (عليه  �لرسو�  لمدينة  تحّية  !نها  على  فخذ�ها 

��لسال`) �ألهل �لمدينة �لكر�`.

*   *   *
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-٨٣-
Uما�مسا�في �لتعليم: مو�قف 

�نتهت 7حلة �لحجا�، �كل شي" في هذB �لدنيا �لى �نتها"، ما 
لشي" فيها بقا".

�فرحت  شبابي،  �مرتع  طفولتي  مهد   ،lبلد �لى   Uعد
بعو�تي �لكني !سيت على ما فا7قت؛ على !ني بعدU عن مهبط 
�لوحي �منز� �لنبّو
، �عن مو�جهة �لِقبلة �!نا !صلي !�7ها !مامي 
!جنبي �ال  �لذl ال يحكمه  �لُحّر  �لبلد  !ني تركت  عيانًا، �على 
 ،Dألما�� Dبلد �إليما kتلو� فوقه �7ية غريب كافر، !سيت على تر
فيه بفاحشة، �ال يتخلف فيه  ُيعَلن فيه منَكر �ال ُيجَهر  �لذl ال 

.>
!حد عن �لصال
 ��V نا�p �لمؤDV: >حّي على �لصال

عدU �لى بلدl �لمنكو$ باالستعما ،7��D بد� �الستعما7 
�لثيا$ �غّير �للوحة على �لبا$ فسمى نفسه �النتد�$. �لى �لبلد 
�لمفتَّح لكل �لدعو�U �لباطلة ��لمذ�هب �لخبيثة، يندdّ فينا َمن 
ينشرها في !بنائنا، حتى ��V �قتنعو� بها شّبو� عليها، حتى ��V صا7 
!متهم عليها، �لكني -على Vلك-  بأيديهم سا7�� �سّير��  �ألمر 

:l�عّدها بال!
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ُ̀بال� l��D جاU7َ علّي عزيزٌ كر� علّي  ضّنو�   D�� �!هلي 
عدنا �لى �مشق، �كانت �مشق ال تز�� ألهلها، !حياaها 
تتسابق  �ألحيا"  �كانت  بينهم.   Dيتعا7فو حي  كل  �!هل  معر�فة 
 Bيعّد Dحّققنا ما كا D! تتنافس عليه، فلما عدنا بعد�لى �لخير �
!كثر �لناd مستحيَل �لتحقيق، �هو �صو� �لسياU�7 من �مشق 
�لصحف  فيها  كتَبت   
مّد !خبا7نا  �نقطَعت   D! �بعد  مّكة،  �لى 
في  عاّمة  فرحة  لعو�تنا  فكانت  علينا،  �خافو�   dلنا� �تسا"� 
�لرحلة  !عضا"  من  !بنائها  �ستقبا�  في  �ألحيا"   U7تبا� �مشق، 
�لما�   ��ُV� مّنا  �لوجها"  !ّما  للمهّنئين.  بيوَتهم  �ألعضاُ"  �فتح 
من !صحا$ �لمنا�� �لكبير
 ��لخد` ��لحشم فقد �ّينو� ��7هم 
��لطرwَ �لمؤّ�ية �ليها، �!�قد�� �لمصابيح سالسل على جو�نبها 
 Uلمئا�� Uفتحوها للمئا�في مّكة،  dألعر�� Uفي بيو Dكما يكو
 lمن �لمهّنئين. !ما !نا فكنت !سكن في طريق مسجد �لقصب �لذ
 Uبيو�فيه �ّال �لبساتين  Dمشق، ما كا� hُيَعّد يومئذ من !طر� �يكا
قليلة ُبنَِيت في !طر�فها في شاn7 بغد�� �لذl ُفتح !يا` �لثو7
 سنة 
١٩٢٥، !l قبل 7حلتنا هذB بعشر سنين. �كاD خاليًا، ما قامت 
على جو�نبه �ّال بيوU معد��
، !ّما ��l7 فمساحتها كلها بمقد�7 
�لمتَرفين، كانت ���7ً خشبية تدخل  بهو ��سع من ��7 �ألغنيا" 
 n7V! منها �لى 7حبة مكشوفة في صد7ها غرفة ال تزيد على !7بع
في !7بع، ��لرحبة في مثل سعتها، يصعد منها ��7َ من �لخشب 
في �سطه غرفة صغير
 �لى غرفة عليا كالغرفة �أل7ضية؛ هذB هي 

�لد�7 كلها.

من  فجمعو�   ،pألخر� �ألحيا"  يبا7��   D! حّينا  !هل   ��7!�
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�لما� (جز�هم �هللا خير�ً) ما مّد�� به سالسل �لمصابيح من مسجد 
 d!قامو� �ألقو��تزيد،  �7نا، مسافة سّتمئة متر !��لقصب �لى �
من !غصاD !شجا7 �لغوطة ��ّينوها -على عا�
 �لشاميين في تلك 
�أليا`- بصَو7 �عما" �لوطنية !مثا� هاشم �ألتاسي ��كي �لخطيب 
 D�7لمتخيَّلة �لتي ُتعّلق على جد� 
�شكرl �لقّوتلي، �معها �لصو7

�لقهو�U، صو7 عنتر
 �!بي �يد �لهاللي.
!ستقبلها  !ين  �لكن  !فو�جًا.  !فو�جًا  مهّنئة  �لوفو�   U"جا�
�ما في �لد�7 �ّال غرفة ��حد
 ما فيها !�7ئك (َكَنب)، ما فيها �ّال 
فر£ عربي ال يصلح �ّال الستقبا� �ألصدقا" �لمقّربين ��ألقربا" 
�لقا�موD من  �لد�7 كر�سي !صّفها ليقعد عليها  �أل�َنين، �ما في 
 Dلجير��  Dكا !ضعناها؛  �7بطة  يومئذ  لنا  كانت  �لكن  �لمهّنئين؟ 
كلهم كأنهم �خو
، كانت بيوU �لحا7
 جميعًا كأنها بيت ��حد، 
 
فإD كاD في بيت منها ُعرd !� كاD فيه مأتم، فكل كر�سي �لحا7
تأتي  �ليها   Dلتي يحتاجو� �لكؤ�d ��أل��ني  تكوD عندهم �كل 

�ليهم.

�!نا 7جل يعرفني �لناd كلهم من فوw �لمنبر �من صحائف 
 
�لجر�ئد، �لكني كنت (�ال !���) متوّحشًا ال !نغمس في �لحيا
بكتا$   
خلو �لمتع  !كبر  !ُعّد   (���! (�ال  �كنت  �الجتماعية، 
�لكلفة !جلس  �أللفة ���لت  بيني �بينهم   U��� Dخو�� �!  Baقر!
 Dلجير�� �لحا7
 �من كاD من  �لوفو� �تبّرn !هل   U"جا�معهم. 
!D جا"ني  �لى  !قد7 عليه،  ما  �ستقبالهم ����عهم، �فعلت  في 
!كثر   �!  Dسبعو فانظر،  قم  قا�:  يلهث،  �7كضًا   Dلجير�� !حد 
7!سهم  على  خيولهم،  على   ��aجا >�لزكرتّية<  من   Dلفرسا� من 
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عبد �لسال` �لطويل. �هو �بن صديق ��لدl �لشيخ موسى �لطويل، 
�لتاجر �لعالِم �لمجاهد �لذl !بلى في �لثو7
 !حسن �لبال"، �كاD له 

عمل ظاهر في كّل !عما� �لخير.

تزيد  ال   7�� في  خّياًال  سبعين  !ضع  �هللا-  -ناشدتكم  !ين 
مساحتها على مساحة �سطبل ��حد لفرd ��حد من هذB �لخيو�؟ 
 ��aألقربا" قد جا�� Dلجير�� Dكا�. �بغد� n7فخرجت �ليهم �لى شا
بِقْد7ٍ كبير عصر�� فيه !7طاًال من �لليموD �لبلدl �صنعو� شر�بًا، 
!كو�$ �صو�ني،  ما عندهم من  �لحا7
 كل   Uبيو �جمعو� من 
�خرَجت �لصو�ني عليها �ألكو�$ تسقي �لفرساD. �!لقيت عليهم 
خطبة من �لخطب �لتي كنت !لقيها في تلك �أليا`، ُخطَب حر�فها 
بألمع  مز��نة  �هي  �لكهربا"،  تيا7  من  �كلماتها  �لنا7  لهب  من 
�لصو7، صو7 �لجها� �إلسالمي من صد7 تا7يخنا �لر�ئع �لذl لم 
تملك !مة في �لدنيا مثله، �كنت يومئذ !غلي بالحماسة �!تفّجر 
بالشبا$، كنت �بن سبع �عشرين سنة، لست �لشيخ �بن �لسبع 

��لسبعين �لذl يكتب هذ� �لكال`.

تا7يخنا  ��متلؤ�� حماسة، �تر�"U لهم صو7 �ألمجا� من 
�لماجد. ثم قلت لهم �!نا !شير بيدl: �لى �ألما` يا !يها �ألبطا�، 

�لى �ألما`... �لى �لمجد، �لى �لعال، �لى �الستقال�!

�7كضو� خيوَلهم �!سرعو� يعد�D بها. �مشو� �لى �ألما` فما 
�نتبهو� �ّال �هم في �لَقّصاn حيث ينتهي شاn7 بغد��. ما �نو� من 
�لمجد �لكن �بتعد�� عن ��l7، ال  ُبخًال �ال لؤمًا، فما !نا بحمد 
�هللا من �لبخال" �ال �للئا`، �لكن �هللا ال  يكّلف نفسًا �ّال �سعها، 
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�ثو$ �لولد �لصغير مهما شد�َته ال يسع جسد �لمصاn7 �لضخم، 
فكيف تتسع ��l7 �لصغير
 لهذ� �لجيش من �لفرساD؟ على !نها 
 Uلير� �!جرتها خمس  مستأجرها،  كنت  �لكني   l7�� تكن  لم 
(!��ئل سنة  �ليو`   hلصر� بسعر  7يالين  !قل من   l! �لشهر،  في 

١٤٠٥)؛ !جر
 �لد�7 في �لشهر كله !قل من 7يالين!

*   *   *
�عدU معّلم صبياD كما كنت من قبل هذB �لرحلة.

�لرسمي   dبالمقيا �!نا   Dصبيا معّلم   Uصر  �Vلما �لكن 
 D! �!ستطيع   ١٩٣٣ سنة  من  (ليسانس)   wلحقو�  
�جا� !حمل 
!كوD قاضيًا؟ �لقد عرz علّي Vلك �ألستاVُ سامي بك �لعظم، 
صديق ��لدl �صديق خالي محّب �لدين �لخطيب، �كاD معد���ً 
مع جماعة �لشيخ طاهر �لجز�ئرl من �لطبقة �لتي كانت قبلنا من 
�لرجا� !مثا� !ستاVنا كر� علي �خالي محّب �لدين. �كنت !ستطيع 

.>h�لظر�< -Dلكنها -كما يقولو�محاميًا،  Dكو! D!

كانت لي ِصالU بكبا7 7جا� �أل�$ �7جا� �لعلم، �كانت 
 Dلمشايخ مكا� بين  �لرسمية، كاD لي  !�بية غير 7تبتي  لي مكانة 
كثير   Dكا� !صغرهم  من  كنت   D��  ،nمسمو  Uصو فيهم  �لي 
 h!عر�قد�7هم ! !يديهم �ُ!ِجّل  !قّبل  منهم من مشايخي، �مّمن 
لهم حقوقهم. �لي في �أل�با" منزلة، ��D كاD فيهم من له سابقة 
ليست لي �كاD له Vكر قبل نشوئي، �كاD منهم من هو بموضع 
 
�لرسالة توضع بعد مقاالU �لعشر !ساتذتي. �كانت مقالتي في 
��لما�ني.  �طه حسين  ��لعّقا�   Uلزيا� !مثا�  من   
مباشر �لكبا7 
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كر�سي   �! �لخطابة  منابر  �على  �أل�بية  �لمجالس  في  �كنت 
 ...D�مدير �! ("كال� l!) "!منا��7" ��قعد مع من هم ! 
�لمحاضر
فإD جا"U �لوظيفة بقي هؤال" في !ماكنهم �نزلت حتى !قعد مع 
معّلمي �البتد�ئي، !l مع موظفي �لد7جة �لخامسة، !l مع �لذين 

ال تزيد 7��تبهم �لشهرية عن ست �ثالثين لير
 في �لشهر!

�لكن كيف !قو� هذ� �ال !خشى !D !ُتَّهم بأنني ُمّدnٍ بال �ليل 
�!ني مغترٌّ بنفسي بال حّق؟ كيف vمن !D يعّدني �لقر�" من ما�حي 
يعرفني هنا  ير�B علّي من  ما  !ثو�بًا جميلة غير   lّلد  D� !نفسهم؟ 
�آلD، �لكني �D لبستها �v7ني من لم يَرها علّي ظن !ني سرقتها 
�لم  !سرقها  لم  !نا،  ثيابي  !نها  بإقناعه  لي  فكيف  �ستعرتها،   �!
�بتد�ئي،  �لوظيفة معّلم  �ني كنت في  لهم  !قو�  !ستعرها؟ كيف 
�في  �لمجتمع  في  كنت  �لكني  �لخامسة،  �لد7جة  من  موظفًا 
 �Vلكن لما�لك؟ V مجا� �لعلم في مرتبة !على من�$ �مجا� �أل
 kلطال$ هم �لمحّر� Dبتد�ئي؟ كا� بالدنّية فصرU معّلم  7ضيت 
(�لدينمو)، �كنت !قو� �لطّال$ �!حّركهم. كنت !�� خطيب بين 
 wلي فو Dكا�تهيج �لجماهير، � dلشبا$ يرتجل ُخطَبًا تثير �لنا�
!�wَ7 �!�هَر �!نعَش  �لجّنة   Dشئته غصنًا من !غصا D� لك قلمV
�لقلو$، ��D شئُته حطبة من حطب جهّنم !حرwَ ��ّمر. �كنت 
فوw هذ� �k�V !عمل في !كبر جريد
 �طنية هي جريد
 >�أليا`<. 
ُيعطوني �ظيفة   D! -لوظيفة� �كانو� مستعّدين -لّما عرضو� علّي 
 Dكا� lمّمن جا" بعد lلُعلى كما فعلو� مع غير�  Uلد7جا� من 
��ني، مّمن ال يملك من �لوسائل �لتي تخيفهم منه �تدفعهم �لى 

�سترضائه ما !ملك، فلما�V قبلت !نا !D !كوD معّلمًا؟
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!نني فعلت Vلك ألسبا$؛   p7فأ  Dني ألفكر في هذ� �آل�
!�لها: !نني �شتغلت من قبل بالتعليم، ��لمعّلم ��D كاD موظفًا 
مقّيد�ً بقيو� �لوظيفة �لكنه في �لفصل حر، يأمر كثير�ً �ال ُيؤَمر �ّال 
قليًال. �ألD تعييني مد7ّسًا في �لثانوية كاD يومئذ !مر�ً كالمستحيل، 
ألنه لم يكن في �لشا` �ّال ثانوية 7سمية ��حد
 هي >مكتب عنبر<، 
�قد عرفتموB، �كاD يدd7ّ فيه !ساتذتي، فهل !��حم !ساتذتي 

على كر�سيهم �هم !حيا"؟

!ما �لثانوياU �ألهلية فقد �7ّست فيها، كنت مدd7ّ �أل�$ 
�لعربي في �لكّلية �لعلمية �لوطنية سنة ١٩٣٠ !� سنة ١٩٣١ (�طُبع 
�بتد�ئي  معّلم  بّشا7 ال   !7تضيه �آلD). كنت  يومها كتا$ عن  لي 
كنت  ألني  منه  بأكثر   �! كله  بعملي  !قو`  متمّر��ً،  كنت  �لكني 
!حّب عملي، �لكن ال !شعر بالخضوn لمدير. �لّما جا"U بدعة 
�فتر �لتحضير 7فضتها، �لم يستطع !حد !D يجبرني عليها ألنني 
 
7���  D7كا! به  فقرعت  فجّر�ته  قلمي  �لى  فزعت  ُضويقُت   �V�
�لمعاh7. كانو� يعرفوD هذ� �يعرفه كل من !�k7 تلك �أليا`، ال 
!قو� هذ� فخر�ً ��ّ�عا" بل !قّر7 حقيقة يعرفها من عا£ في �مشق 
فيه، �لكن  يقّلد�ني   D! للشبا$   p7! !نا ال�قبل خمسين سنة. 
!Vكر ما كاD. �!نا !علم !ّنه ال يستقيم !مر !ّمة ��V تمّر� موظفوها 
 �V� هم؛ �نما يستقيم !مرهاaساa7 تكّبر عليهم �سائهم !a7 على
�ّقر صغيُرها كبيَرها �7حم كبيُرها صغيَرها، ��ّتبعو� في Vلك منهج 

�إلسال` �سّنة �لرسو� عليه �لصال
 ��لسال`.

فكنت �V صفة 7سمية، معّلم �بتد�ئي، �صفة �جتماعية كما 
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 ،wغلق �ألسو�! D!� لبلد� kحّر! D! كنت !ستطيع�لكم.  UكرV
�لتّجا7  من   Uجماعا بمعونة   
كثير  Uحاال في  !نجح  �كنت 
 Dُيصغو dيجعل �لنا lلذ��جمعية �لهد�ية �إلسالمية في �لشا`. �
!ُكن منتسبًا يومًا �لى حز$ �ال �لى  !ني لم  �لّي �يستمعوD مني 
هيئة �ال �لى جماعة، �ما كاD لي مقصد !� منفعة شخصية !بتغيها 
 D! �ستطاعو�  ما  �لكن  �لوظيفة  بقيو�  قّيد�ني  عليها.  �!حر� 
يشّد�� لساني بخيط !� !D يربطوB بربا{، كنت !قو� ما !عتقد، 
ال !ها$ فيه !حد�ً �ال !خشى له مغّبة. حتى حين كبرU �شخت 
�ضاقت بلساني مسالك �لقو� في !كثر �لبلد�D، �ُسّدU !ما` �لقلم 
مضطر�ً،  !حيانًا  !سكت   Uصر  ،Uلمجّال�� �لجر�ئد   Uصفحا
!سكت عن كلمة �لحّق ألني ال !قدD! 7 !قولها، �لكن ما قلت 
قط كلمة �لباطل. صرU !بتعد عن �لصدn باأل�لى !ما` من بيدهم 
�لسلطاD، بل !بتعد عنهم، �لكن ما قلت �لى �آلD كلمة ُتسِخط 
�هللا �تجافي �لحّق ألسترضي بها صاحب سلطاD، ��لمطبوn مّما 
 hالv 
كتبت �لى �آلD (�هو تحت !عُين �لناd، يزيد عن عشر
صفحة) يشهد لي �D شا" �هللا بما !قو�. �ال !�ّكي نفسي �ال !ّ�عي 
�لعصمة، فالعصمة للرسو� ‘، �ال !قو� �ني كامل، �لكن !قو� 

�ني !حر� ��ئمًا على !D ال !نطق بغير �لحّق.

�لرaسا" بمخالفتهم  فيها  كانت لي مو�قف �!نا معّلم Vvيت 
�Vv�ني في �7قي �في �ظيفتي بسلطانهم؛ ُ�عيت مّر
 !D !كوD من 
�للجنة �لعليا �لفاحصة في �متحاD �لشها�
 �البتد�ئية (�لسيرتيفيكا)، 
. �كّنا يومئذ ُنعنى  ّ̀ �كاD ُيعَقد له على عهد �لفرنسيين �متحاD عا
 D! لكV خبرها، من Dبالعربية عناية قد يعجب منها من يسمع �آل
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�لهمز�U �سط  مو�قع  في   l! �إلمال"،  في  يخطئ   lلذ� �لتلميذ 
�لكلمة، ُيكَسر له �7جة من عشر (�كانت �لد7جة �لكاملة عشر�ً)، 
 Uخمس خطيئا D! l! ،D7جتا�له  Uلخطأ فاحشًا ُكسر� Dكا Dفإ
في �إلمال" تعطيه صفر�ً، �من !خذ صفر�ً في ماّ�
 من �لمو�ّ� (مهما 
كانت) يرسب في �المتحاD، �لو !خذ !على �لد7جاU في جميع 

 .d�7لد�

�لشيخ  شيخنا  7ئيسها   Dكا� �لعربية،  �للغة  لجنة  في  كنت 
من  مضى  مّما  عرفتم  �قد  عليه.  �هللا  7حمة   k7لمبا� �لقا�7  عبد 
 Dنه كا!� �للغة  �لحفظ ��الّطالn على  منزلته في   Uلذكريا�  Bهذ
قليل �لنظير، �لكنه (�!قو� هذ� مضطر�ً) كاD !ما` �لرaسا" لّينًا، ال 
 Dكا�لهم.  
يستطيع !D يثبت في �جه ��حد منهم !� !D يرّ� ��7�
ّ̀ على �المتحاD مستشا7 �لمعاl! ،h7 �لمسيو �7جه  �لمشرh �لعا
�لذl تقّد` VكرB �ُنشَرU صو7ته لّما كانت ُتنشر هذB �لذكرياU في 

>�لمسلموD<، �كاD في �لشا` مثل �نلو$ �لمشهو7 في مصر.

مكشوفة،   Dالمتحا�  w�7�! في  �لطال$  !سما"  �كانت 
 D! يريد  ��لمستشا7  نصر�نية،  مد7سة  من  لتلميذ  �7قة   U"فجا
فبلغت  �إلمال"  في  خطيئاته  !حصينا  ينجح.   D!� �للجنة  به  تهتّم 
 .Dخمس منها كافية ليرسب �لرسو$ �لنهائي في �المتحا�عشر�ً، 
7ُبع �7جة  يعطوB �لو   D! �خو�ننا  �لّلين ��لمساير
 من  !هل   ��7!
لئّال يأخذ �لصفر، �!صرU7 !نا على تطبيق �لنظا` �على !D يأخذ 
�لصفر. �كانت مشاّ�
 �حتكمنا فيها �لى شيخنا �لمباk7 7حمه �هللا، 
��هللا  �7جه  �لمسيو  جا"  �لمسألة حتى   Uكبر� معهم.  ما�  فكأنه 
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بنفسه �معه ترجمانه ميشيل �لسبع، �يعرh �لقّصة بعض �خو�ننا 
من �لمسّنين. فدخل علّي فكّلمني بالّلين، ثم شّد� في كالمه، ثم 

هّد�ني.

يقد7  !نه  !علم  !نني  �لمستشا7   
بّلغ سعا�  :Dللترجما قلت 
�آلD! D يأخذ �7قة من فوw �لمكتب �!D يكتب فيها قر�7 عزلي 
من �لوظيفة، �ال يرّ� قر�B7َ !حد. يستطيع Vلك �لكنه ال يستطيع، ال 
هو �ال !كبر منه، !D يجعلني !�ّقع على ما  !عتقد !نه باطل. �ثبّت 

في موقفي حتى 7سب �لطالب، �كاD لذلك صدp في �مشق.

*   *   *
�لحو��� كثير
. كانو� يبتعثوD �لطّال$ �لى فرنسا للد�7سة 
�لعليا �V لم يكن عندنا في جامعة �مشق �ّال كّليتاD، �كّنا نسّمي 
�لكّلية �لمعهد: معهد �لحقوw �معهد �لطّب. فمن !�7� �لتخّصص 
(�إلخصا")(١) في ماّ�
 !خرp كانو� يبعثونه �لى فرنسا. فزّين لهم 
فرنسا(٢).  في  �لعربية  �للغة  لد�7سة  بعثة  يبعثو�   D!  dلنا� بعض 
�تعّجب �لناd من Vلك، �كنت مستمر�ً على �لكتابة في �لصحف 
فكتبت مقالة عنيفة جد�ً �نتقدU فيها هذ� �لعمل، �قلت فيها: هل 

ترسلونه �لى !صمعي �لعصر �لمسيو ما7سيه؟
�مّرU �أليا` فاستدعاني ��ير �لمعاh7، فذهبت �ليه، �ال 

______________________
(١) �إلخصا" بمعنى �لتخّصص.

 k7محمد �لمبا Vهب فيها للد�7سة في فرنسا �ألستاV هي �لبعثة �لتي�(٢) 
7حمه �هللا ��ألستاV خلد�D �لكناني.
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!7يد !D !َسّميه. قابلني بِكْبر �هو قاعد في مكانه، �سّلمت عليه 
فلم يرّ� �لسال` �تشاغل بأ�w�7 !مامه، ثم 7فع 7!سه �قا� لي: 
�نسيت  �لوظيفة  نسيت  عندئذ  هو عملك؟  ما  تعمل؟   �Vما !نت 
غير  لهم  مو7�  لي ال   
�خو !عو�  �!نني  مرّتبها  �لى  محتا�  !ني 
هذ� �لر�تب، نسيت هذ� كله �لم !Vكر �ّال !D كر�متي قد ُمّست. 
قعدU !�ًال بال �DV منه �قلت له: !نا �ظيفتي معّلم، !عّلم �لكبا7 
��لصغا7، !عّلمك !نت قبل كل شي" !D تستقبل ضيوفك باحتر�` 
 Dلسال` على من سّلم عليك أل� �ترّ D!� ،لعربي ُيكِر` ضيفه� Dأل
7ّ� �لسال` ��جب في �ين �إلسال`. قا�: لي !نا تقو� هذ� �لكال`؟ 

قلت: نعم، �ستقرBa في �لجريد
 �تسمعه من فوw �لمنبر.
 Bنت على هذ! �Vهذ� �لكال` قا�: لما�للهجة � Bهذ p!7 لّما
�لد7جة من �لعصبية؟ ثم الD �بّد� !سلوبه معي �قا�: !نتم هكذ� 
لي كوبًا من  �لكال`، �طلب  بأمثا� هذ�  �لشبا$! �تكّلم  معشر 
�لشاl �هّد�ني خفية بالنقل �لى �ير �لز�7 !� �لى �لجزير
. عندئذ 
كّلمته �قلت: يا معالي �لو�ير، !نا ��هللا �V Dهبت �لى �لجزير
 ال 
!تبّخر بشمسها �ال !V�$ بمائها، �!بقى صامد�ً كما !نا �آلD �ال 
!قو� -�D شا" �هللا- �ّال كلمة �لحّق. فلم يكن منه !ما` هذ� �لصمو� 
�هذB �للهجة �لحاسمة �ّال !D �قف ��ّ�عني بنفسه، �لم يُلمني 
على شي" بل كا� يو�فقني على ما كتبته. �هذ� �لو�ير كاD معد���ً 

من �لوطنيين!
*   *   *

منها:   
!Vكر لكم ��حد �لفتر
 حو���   Bقَعت لي في هذ�
 
!7!يتم �لنمل ��V مشى صفًا ��حد�ً ال تحيد عنه نملة. كل ��حد



٢٠٢

تأخذ بعقب !ختها؟ �مسح بإصبعك جز"�ً من خّط سيرها َتَرها قد 
�ضطرَبت �حاU7 �ما� بعضها في بعض؛ Vلك !Dّ كل نملة ُتفِر� 
�لخّط  مسحَت   �Vفإ بعدها،  �لتي  بر�ئحته   lتهتد �7ئحة  له  شيئًا 
���لت هذB �لماّ�
 ضّلت طريقها. كذلك �إلنساD في حياته: عندما 
 lّ! l7ال يد ،Dيمشي فيه شي" يبقى حير� lطريقه �لذ zيعتر

مسلك يسلك �من !ين يمشي.

لقد �قع لي مثل Vلك �!نا معّلم، !تنّقل بين �لقرp ثم بين 
َمْنجى  !7يد  ��لمتاعب  �لمصاعب  !جد  �مشق،  في   d7لمد��
�لجوَخد�7   Dسليما �لشيخ  ر  �لمعمَّ �لجليل  �لعالِم  فقابلت  منها، 
من  عرفت  عّمن  �هللا  شا"   D� !تحّد�  حين  عنه  (�سأتحّد� 
�لرجا�)(١)، �كاD شيخ !بي، �كاD مفتي �لشا` من قبل �لحر$ 
�أل�لى بأ�ماD. فسألني عن حالي فشكوU ما !نا فيه، فقا� لي: 
 (p�في قصر �لحكومة �لُمطّل على بر l!) lقابلني غد�ً في �لسر�
 Vبك �ألستا hلرسمي ألعّر� �لد��`   Uقا�! �لعصر في غير  بعد 

�لشعباني.
 Uسلطا ُ!عطَي  قد  يومئذ  �لمالية  ��ير  �لشعباني   Dكا�
جميع  �عتبر   lلذ� �لمشهو7  �لتنسيق  قر�7  فأصد7  ��سعة، 
حين، !l شبه معز�لين، �ّال من يصد7 قر�7 جديد  �لموظفين ُمَسرَّ
بتثبيته، �كاD لذلك 7ّجة في �لشا` ال !�l7 هل �ّ�D !حٌد قّصتها 
فأكتب  !نا  !ّما  �لقريب.  تا7يخنا  !خبا7  من   nفيما ضا !` ضاعت 

______________________
بعض  >مع  مقالة  من  �أل�لى   Uلصفحا� في  عنه  �لحديث   D�تجد  (١)

مشايخي< في كتا$ >7جا� من �لتا7يخ< (مجاهد).
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 Bهذ wكر ما يدخل في نطاV! لف تا7يخًا، لذلكa! كرياتي، الV
 .Uلذكريا�

تلك  في   lلسر�� �لى  �لدخو�   Dكا� �لموعد.  في  �جئت 
�لساعة ممنوعًا، �لكن �لحّر�d من �لشرطة !Vنو� لّما عرفو� �سمي 
 Uصعد�ير�ً. ��يومئذ  Dكا� ،lقد خّبرهم بأمر Dلشيخ كا� Dأل
�لى �لبهو �لكبير �لُمطّل على �لنهر أللقى فيه �لشيخ �لجوخد�7، 
�بن  �هو  �لعابد،  بك  علي  محمد  �لجمهو7ية  برئيس  �فوجئت 
!حمد عّز
 باشا �لعابد �لذl كاD �لرجل �أل�� من �لعر$ في قصر 
 Dكا�7. �لد� �لعر$ في Vلك  �لحميد �كاD !�جه  �لسلطاD عبد 
معه �لو�ير شاكر نعمة �لشعباني ���v "�7خر�D، �كانو� -كما بد� 

لي- في �جتماn لمجلس �لو��7" �نفّض قبل قليل.

 Uجد�لو  �ّ�!�تضايق !� Uلمقابال� Bنا !7تبك في مثل هذ!�
مهربًا منها، �لكن لم يكن بد من �لسال` على 7ئيس �لجمهو7ية، 
�لو��7"،  �لمعهو�، �سّلمت على من عرفت من   Bببِْشر فقابلني 
�!�صلني �لى �لشعباني، �كانا قد �نتحيا ناحية من �لبهو فقا� له: 
هذ� فالD، عني. �!ثنى على Vكائي �فصاحة لساني �قّو
 قلمي، 
يصعب  �لكن  فيه  ُيفيض   D! قائله  على  َيسُهل  مّما  Vلك  �!مثا� 
7ّحب  بلساني.  7�يته   D� فاعذ7�ني  بفيه،  �لممد��  ير�يه   D!
نطلق  �ألفندl (�كّنا  !فهمك معالي  لقد  لي:  بي �قا�  �لشعباني 
 Dفيقولو ،>lعلى !صحا$ �لمناصب من �لمشايخ لقب >�ألفند
قاضي !فندl �مفتي !فند ،l�Vلك من مصطلحاU �ألتر�k)، قا� 

لي: لقد !فهمك �لموضوn فما 7!يك؟
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�لموضوn، ��ألفندl لم  ما   hلم !عر تصّو7�� حالي �!نا 
�لى  بنقلي  منه   
بمساعد !مًال  �ّال  جئت  �ما  قط،  شيئًا  ُيفِهمني 
!نتظر،  !توقع �لم  لم  بما  فيها. ففوجئت  مد7سة !خرp !ستريح 
 lلذ� nشيئًا عن �لموضو hهل !قو� له: "�ني ال !عر ،Uُ��ّتر�
 `! ،Dشبه تكذيب للشيخ سليما �قولي تكذيبًا ! Dتشير �ليه" فيكو
 hنتباهي لعّلي !مسك طر� Uحصر�هني كله V U7ّكز�سكت. !
َ̀ يشير. �قلت: �ني !ستمهل معاليك  �لخيط فأعرh عّم يتكلم ��ال
 Dسيكو فقا�:  �لتفاصيل.  عن  شيئًا   hعر! !حب  �لكن  ألفكر، 
 Dكا�ظيفتك �شئت بقيت في  D�� ،مشق ال في حلب�لعمل في �
تركها.  على  تأسف  �لم  تركتها  شئت   D�� �نتد�بًا،  معنا  عملك 
سياسة  من  هي  �لتي  �ألمو7  في  �ّال  �لتحرير  في  ُحر�ً   Dستكو�

�لد�لة، !� �لتي هي من !غر�z �لجريد
 �ألساسية.
�هذ� �لكال` �لذl !لّخصه �آلD في ثالثة !سطر بقيُت على 
!شّد حاالU �لتنبه �تركيز �لذهن 7بع ساعة حتى فهمُته من كالمه؛ 

تكّلم 7بع ساعة حتى فهمت من �لكال` هذB �ألسطر �لقليلة.
 
لقد كاD �لشعباني صاحب جريد
 >�ألهالي<، �هي جريد
مكر�هة تصد7 في حلب، تمشي مع �لفرنسيين �ُتعاz7 �لوطنية 
باستعد��  ��صد�7ها  �مشق  �لى  نقلها  يريد  !نه  فهمت  �!هلها. 
 Dلحكومة كما كانت >�أليا`< من قبل لسا� Dلسا Dضخم، لتكو
 
�لوطنيين، �يريد !D !توّلى !نا تحريرها كما كنت !توّلى في جريد
>�أليا`< سنة ١٩٣١ ما يشبه ���7
 �لتحرير. �!شا7 �لى !ني سُأعطى 
مرّتبًا لّما بّينه لم !صّدw سمعي، ألنه كاD ُيَعّد في تلك �أليا` مبلغًا 

كبير�ً جد�ً.
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��قفت  �لمرجة  ساحة  �لى  �خرجت  ألفّكر،  ��ستمهلت 
في ���يتها �لغربية �!نا في عاَلم vخر، !p7 �لد�خلين �لى سينما 
بي  تمّر  !p7 شخوصًا  كأني  !مامي  �لمرجة  في  ��لما7ّين   lغا�
في �لمنا`. هل !قبل !` !7فض؟ هل !بقى عمرl كله معّلم !�ال� 
لقد  �لّي �هبطَت علّي؟  �لتي جا"U هي  �لفرصة   Bستغّل هذ! `!
كنت كالمغامر بماله كله، �ما !D يزيدB ضعَفين !� !D يخسرB كله. 
تا7
 !قو� لنفسي: �هل �لحيا
 �ّال مغامر
؟ �هل يستكين �يرضى 
باألقّل �ّال �لخامل؟ �تا7
 !قو�: !نا مكلَّف بإخوتي ما لهم بعد �هللا 
غيرl، فهل !�n �لطريق �لمسلوk �آلمن �لو كاD طويًال ضّيقًا، 
 D! �! �لعقبة 7جا" !D !جد ��7"ها كنز�ً  �لمفا�
 �!قتحم  �!سلك 

!صيب غنيمة؟
نسيت  صديق  بي  مّر  حتى  !فكر  �قفت  كم   l7�! �لست 
Vهني   Uجهد!  �V��  ،B7تصو! لكنني  لنسيانه  vسف  �!نا  �سمه، 
هل   :U��ّفتر !صدقائي،  !قر$  من   Dكا� علّي  سّلم  Vكرُته. 
!خبرB !` !فا7قه؟ ثم VكرU !نه عاقل �!نه كاتم للسر، �!نه محّب 
ما شأنك؟ خّبرته  ما لك؟  فلما سألني:  لي �7غب في نصحي، 
 lيشتر� B"قا�: �نك كمن يبيع غد��سألته 7!يه. ففّكر �ستكتمته ��
�7قة يانصيب، فإّما !D يربح فيتغدp من 7بحه �لّسنة كلها غد�" 
!فضل من هذ� �لغد�" ��ما !D يبقى جائعًا. ثم �ني !عرفك؛ �نك ال 
 ،kال يرتضيه ضمير�تسلك طريقًا ال يطمئّن �ليه قلبك  D! تستطيع
فهل يريح قلَبك !D تعمل مع مثل �لشعباني، �لطالما كتبَت !نت 
بعد شهَرين على  �نك ستتركه  ترّ� عليه �على جريدته؟  بقلمك 

!بعد تقدير �تخر� بال �ظيفة �ال عمل، فدعها.
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جز�B �هللا خير�ً، ��D نسيت من هو. لقد فعلُت ما !شا7 علّي 
بل  �لو�ير،  �لى  (�لشيخ سليماD) �ال   lألفند� �لى  !ُعد  به �لم 
 
تناسيت �ألمر كله. �ما مّرU �ّال مّد
 قصير
 حتى سقطَت �لو��7
�لتي فيها �لشعباني، �تبّد� �لعهد كله، �جا" �لوطنيوD �لذين كنت 
!كتب عندهم �!عمل معهم �!نا 7ئيس لجنة �لطلبة معهم، �!�7� 

�هللا لي �لخير فاللهّم لك �لحمد.

*   *   *
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-٨٤-
pلوقفة �لكبر�

!مامي بسيط من �ألz7 كاD !مس (�أل7بعا") صحر�" ما فيها 
(�لجمعة) تصير مدينة عامر
 فيها شو�7عها  َ�ّيا7، �غد�ً  ��7 �ال 
 D�ساكنوها يزيد�كّل ما يحتا� �ليه ساكنوها، �سيا�7تها �بيوتها �

.dعن مليونين من �لنا

نحن نعرh قّصة �نشا" كثير من �لمدD: >��ِسط< �لتي بناها 
 Uلد�ُ 
�لُمِعّز... مدD كثير  
�لَحّجا�، �بغد�� �لمنصو7، �قاهر
صغير
 كما ُيوَلد كل حّي ثم َنَمت �كبَرU. �لكن هل عرفتم مدينة 
ُتوَلد في يو` ��حد فإ�V هي من كبرياU �لمدD ثم تخلو بعد يو` 
فيها  نبع �ال ما" �ليس  بلد
 قامت في صحر�" حيث ال  ��حد؟ 
 wلعر���لهند ��ال بساتين، ليس فيها شي" مّما في مصر �حد�ئق 
 D�يشتر�فيه   Dيبيعو للتّجا7   wفيها سو من جليل �آلثا7، �ليس 
�يربحوD، �ال مالعب لّلهو �ال مقاصف للمتعة يؤّمها قاصد�ها 
 Uللمحاضر� نو��ٍ  �ال   Uجامعا �ال   ،Dيمرحو�  Dيستمتعو
يحضرها طلبة �لعلم �7ّ��� �لمعرفة ��الطالn. ليس فيها شي" من 

Vلك، �عظمتها !نه ليس فيها من Vلك شي".
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لو كانت �لوقفة في بال� �لجما� !� �لما� !� �لثقافة !� �للهو 
��لتسلية الشتغل �لُحّجا� بذلك عن �لوصو� بقلوبهم �لى �ُألنس 
بالخلو
 باهللا ��لى لّذ
 مناجاته؛ لذلك كانت �لوقفة في !z7 خالية 
ما فيها ما يشغل �لقلب !� �لبصر !� �لعقل، �كانت بثياٍ$ ما فيها 
من معاني �لثيا$ �ّال !نها تستر �لجسد �تحجب �لعو7
، فال !ناقة 
 z7فيها على �أل �لقعو�   Dكا� .U�ال تفا�ال تفاخر �ال �ينة �
تحت �لشمس !� في خيا` ليس فيها من معاني �لبيوU �ّال !نها تمنع 
�لشمس، فال قصو7 حولها �لبساتين �لو�سعة �لها �ألبو�$ �لشا7عة 
من  �لبا7عة، ال شي"  �لصو7  �عليها  �لر�ئعة   dألقو�� �ألبو�بها 
Vلك كله. قد �خُتصرU �لدنيا ��قُتصر منها على هذ� �ألقّل �لذl ال 
بد منه �ال ِغنى عنه، لتشغل من قلب �لحاّ� �لحّد �أل�نى لالهتما` 

.
بها، �ينصرh �لقلب �لى Vكر �هللا ��الستعد�� لآلخر
�نكم تعيشوD !يامكم كلها للدنيا، تهتّموD بها �تجمعوD لها 
�تحرصوD عليها، فاجعلو� هذB �لساعاU من هذ� �ليو` لآلخر
؛ 
يكن  لم   Dلشيطا�  D! !علم  �!نا  نها7.  نصف  لها  قلوبكم  فّرغو� 
ليَدعكم، ��لشيطاD موّكل باإلنساD يأتيه من !ما` �من خلف �من 
يمين �من شما�، �يجرl منه مجرp �لد` �يوسوd له �يحو` 
حوله كالعدّ� يحو` حو� �لقلعة، فإD �جد ُحّر�d �لقلعة ساهرين 
يرمونه بالرصا� ��V تقّد` ��جد �لقلعة ُمحَكمة �لبنياD ليس لها 
منفذ �قف بعيد�ً، فإD �جد غفلة من �لحاd7 !� ثغر
 في �لجد�7 

�خل.
بذكر  عنها   nُلدفا�� �لقلب  بيقظة  ِحر�سُتها   Dإليما� �قلعة 
 
�لشهو  :Dثنتا� كثير
 �لكن !�سعها  �ليها   Dلشيطا�  Uثغر��هللا، �
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��لغضب(١)؛ فإ�V غلَبت على �إلنساD �لشهو
 �َتمّلكه �لغضب فقد 
!علن �ستسالمه للشيطاD. فأقبِلو� في هذ� �ليو` على �هللا فإنه يو` 
��حد في �لسنة، �لعّلكم ال تقفوD هذ� �لموقف مّر
 ثانية فحا�لو� 
!ّال تضيعو� �قيقة منه �ّال في طاعة ��عا"، فإD لم َتْدعو� بألسنتكم 
 Dمنها 7بكم، فإ ��ستغفر��نوبكم V ��هللا بقلوبكم، تذّكر� ��كرVفا
لم تفعلو� Vلك فال !قّل من !D تعصمو� !لسنتكم عن �لغيبة ��لكذ$ 

فإنهما حر�` في كّل يو`، �حرمتهما في �ليو` !شد.
*   *   *

 :Dلدنيا من لو��` �إلنسا� Bفي هذ Dيكو �يكا hالختال� D�
 ،Dأللو��� �لمذ�هب  �في  �أللسن   �في   Uلقوميا� في   hختال�
�على   Bلجا� �على   
�للّذ �على  �ألمو��  على   nنز� ��ئم:   nنز��
�لسلطاD. �ختالh �تنا�n في كّل مكاD �في كّل �ماD، في !قصى 
 D�ال تجد ،Dلى �آل� Dقصى �لغر$، من !قد` �أل�ما!� wلشر�
 Dللسا��تسقط فيه حو�جز �لد` � hحد�ً يخلو من �الختال��مكانًا 

.Dّال هذ� �لمكا� Dلسلطا��لِغنى � w7َتّمحي فيه فو��
ُتقّد7  �لو كاD مثل هذ� �لمشهد ألمة من �ألمم �لحّية �لتي 
7��ية  �!لف  ملحمة  مئة  فيه  َلُنظم  مفاخرها  �ُتحصي  !مجا�ها 
�عشر
 vالh قصيد
 �مقطوعة، �لباهو� به �إلنس ��لجن. �!ين 

مثل هذ� �لمشهد؟
!ين تجد�D مليوD شخص !� مليونين، يأتوD من كل بلد في 

______________________
(١) �قر! فصل >يو` مع �لشيطاD< في كتابي >صو7 �خو�طر<.
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�لدنيا �لى بقعة مقفر
 خالية ما فيها ما" �ليس فيها بنا" �ليس فيها 
شجر
 خضر�"، فإ�V �صلو� قيل لهم: مكانكم! قفو� ال تدخلو� 
 Dبالثيا$ تتكّو� dلنا� U�بالثيا$ يتفا�حتى تخلعو� ثيابكم كلها. 
 
�سطو �لدين  7جل  هيبة  كانت  ما  �لثيا$  �لوال  شخصياتهم، 
 �Vفإ فقير،  عن  غنّي  �متا�  �ال  �لعاّمة،  نظر  في  �لجيش  7جل 
هي   
��حد طبقة   U7حتى صا كلها   Uلطبقا� �ختلطَت  خلعوها 
طبقة �لُحّجا�. ال نقو� هنا لألمير: يا ُسُمّو �ألمير، �ال للمدير: 
يا سعا�
 �لمدير، �ال نخاطب �لعظيم بخطا$ �لتعظيم؛ فما ها 
هنا !مير �ال مدير، �ال غنّي �فقير �ال كبير �صغير، ما هنا �ّال 
ُحّجا�. فتقو� لكل من تر�B غد�ً هنا: يا >حاّ�< �ال يغضب من 

قولك بل ُيَسّر به �ير�B !بلغ �لتكريم.
 Dآل� �لى   Dلزما� !قد`  من  �لبشر  عرفه  vخر  موقفًا  فأ7�ني 
يز�� معه �لتفا�U بينهم في �لثيا$ �في �لبيوU �في �أللقا$؟ قد 
 Uلمبا7يا� Uحفال�لعاّمة � z7لمعا��لية �يأتي �لى �لَمشاهد �لد
�كثير من �لمناسباU، قد يأتي !عد�ٌ� من �لبشر تعد� !� تزيد على 
�نياهم  يأتوD �معهم  �لسنين. �لكنهم  �لُحّجا� في بعض  !عد�� 
تفّرw بينهم: ثيابهم تفّرw بينهم، مساكنهم: هذ� في ُنُز� (موتيل) 
على �لطريق �k�V في !فخم فندw في �لمدينة، �هذ� يز�حم �يقف 
له  ليخلو  يتأخر   �! يسبق   k�V� يبتغي  ما  �لى  ليصل  �لصف  في 

�لطريق.
، قانوD شامل، كلهم يقفوD في  ّ̀ �هنا (في �لحّج) نظا` عا
موقف محّد� في �قت محّد� �يعملوD �لعمل �لمحّد�. جميعهم 
 
ميز ال  �يرمي،   hيطو� ُمْزَ�لِفة،  في  �يمّر   Uَعَرفا في  يقف 
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�متيا��U جعلوها  �لُحْمس)   l!) لقريش ألحد على !حد. كانت 
ألنفسهم، فال يقفوD خا�7 �لحر` �ال يخرجوD من مز�لفة حتى 
 Bهذ �لغا"  فقّر7  �إلسال`  فجا"  َثبير،  جبل  على  �لشمس   wتشر
!مر  قانونه �إللهّي (هو  �لفو�w7، �!صد7   Bلة هذ���� Uالمتيا���
�هللا): {ُثمَّ !فيُضو� ِمْن َحيُث !فاzَ �لّناdُ}؛ ال ميز
 ألحد على 
!حد، حتى �لرسو� ‘ حّج كما يحّج �لناd (بل حّج �لناd كما 
حّج) لّما قا�: >خذ�� عني مناسككم<، عّلمهم !حكا` �لحّج �حّج 
معهم !� حّجو� معه، كما عّلمهم !حكا` �لصال
 ثم صّلى !مامهم 
�قا�: >صّلو� كما 7!يتموني !صّلي<. كاD !عظم معّلم يعّلم تعليمًا 

نظريًا �تعليمًا عمليًا.

لو كاD يجو� !D يحضر هذ� �لموقَف غيُر مسلم القترحت 
على �ألمم �لمتحد
 !D توفد َمن يّدعي �لمسا��
 �محا7بة �لعنصرية 
��لتمييز بين �لناd ليرp هذ� �لمشهد �لذl لم ُتبِصر عين �لشمس 

مثيًال له! مشهد متفّر� ما p!7 !حٌد �لن يرp مثله. 
ُتعلنها   D! قبل   Dإلنسا�  wحقو  ‘ محمد  !علن  هنا  من 
�لقو�  سَبق  عمًال  !علنها  عا`،  !لف  من  بأكثر  �لفرنسية   
�لثو7
�!علنوها قوًال ما بعدB عمل! لّما �قف في حّجة �لو��n في !كبر 
جمع �سالمي كاD على عهدB ‘، فقّر7 حصانة �لدما" ��ألمو�� 
��ألعر�z �حرمة �لتعّدl عليها، �!D �لناd سو�": 7ّبهم ��حد 
�!بوهم ��حد >كّلكم آل�` �v�` من تر�$<، فال يتكّبْر متكّبر �ال 
َيْسَتْعِل ُمستعٍل، فما خلق �هللا ��حد�ً من �لتبر ���حد�ً من �لطين بل 
�لكل من �لتر�$ ��لى �لتر�$، ثم �لى موقف �لحسا$، ثم �لى 
�لثو�$ !� �لعقا$. !لغى شرh �لنسب ��لما� ��لجاB �لمو7��، 
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فالكريم هو �لكريم بمز�ياB �بأعماله، ال بأهله �ال بآله �ال بثر�ته 
�ال بماله: >�D !كرمكم عند �هللا !تقاكم<.

*   *   *
 Bهّد قد  حائر�ً  �حيد�ً  يمشي  �لصحر�"  في  �لضا�ّ  !7!يتم 
��لرما�  نا�7ً  !شّعتها  تتلّظى  ��لشمس  �لعطش،  به  �بّر�   nلجو�
تتسّعر جمر�ً، ثم �جد �لو�حة �لخضر�" فيها �لظّل ��لما"، �فيها 
�لنخيل �لمحّمل بالتمر، �فيها �لحيا
 �فيها �لنعيم؟ هذ� مثا� �لحّج 
في هذB �أليا` �لتي فسدU فيها �ألz7 كّلها !� جّلها �ضّل !كثر 

!هلها طريق �لفال�. 
�لكريه  �لهو�"  �لفاسد  �لمغَلق  �لحبس  في  �لسجين  !7!يتم 
�لر�ئحة، �لذl يخنق من يكوD فيه حتى ال يدn له نَفسًا يطلع !� 
�لنسيم  منها  يهّب  �لُمزِهر   z�لر� نافذ
 على  له  ُتفتح  ثم  ينز�، 
7قيقًا ناعشًا، يحمل معه �لعطر ��لزهر؟ هذ� مثا� َنَفحاU �لحر` 
�لقلوَ$ 7��ئُح  فيها �ألنوhَ �َخَنَقت  َ�َكَمت  �لتي  �أليا`   Bفي هذ
�إللحا� ��لفسا�. �D �لعاَلم يجو� مثل عهد �لجاهلية بل شر�ً من 
 
للعد�لة، �حيا
 كحيا �تنّكر  �لدين،  في  �لحا�  �لجاهلية:  عهد 

�حش �لغا$.
�كما �نبثق نو7 �لتوحيد من هنا من �لحر` !�� مّر
، فأ��� 
 
�لكفر �!قّر �لعد� �نقل �لناd من �لوحشية �لى �لحضا7
 �لخّير
ثانية ما فسد   
بالحّج فيصلح مّر �لفاضلة، يعو� �لحر`  ��لمدنية 

من �ألمر.
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فيا !يها �لو�قفوD في عرفاU: هنيئًا لكم موقفكم �D عدتم منه 
 lّفقتم على قبو� حجكم. هذ� �لذ�ُ �V� مغفو�7ً لكم، هنيئًا لكم
كنتم تتمّنونه قد نلتموB فال تعو��� منه صفر �ليدين، �نكم في يو` 
تفّتَحت فيه !بو�$ �لسما"، في يو` ُيقَبل فيه �لدعا"، فمّد�� !يديكم 

��سألو� 7بكم، ��عوB، تضّرعو� �ليه. 

�ال يُقل قائل من �لناd: �ننا في معركة مع �ليهو� �!نت تريد 
مّنا !D نكتفي بالدعا". !نا ال !7يد !D َتْدعو� �عا" �لخاملين �لعاطلين 
ما  ُنِعّد   D! !مر �هللا،  نمتثل   D! !7يد  يريد Vلك �إلسال`، بل  �ال 
�ستطعنا من �لقّو
 ألعد�ئنا �!D نبذ� ما نقد7 عليه من جهدنا، ثم 
 
نسأ� 7بنا �لنصر على عدّ�نا، ألD �لنصر ليس مقترنًا حتمًا بكثر
(�لذين خاضو�   Dلو�ألّ�  Dلمسلمو��، �لُعَد� �لعد� �ال بضخامة 
عشر
 vالh معركة، ��V �ستثنينا منها بضع معاk7) كانو� ��ئمًا !قل 
من عدّ�هم عد��ً �ُعد��ً. لقد نصر �هللا �لمسلمين ببد7 �هم !Vّلة، 
!بد�ً. �يو`  َيِذ�ّ  !Vّلة عند �لناd ال !Vّلة !ما` �لحّق، فالمؤمن ال 

حنين �V !عجبتهم كثرتهم فلم ُتْغِن عنهم شيئًا.

ُنِعّدها  هل  لكن   
�لقّو من  �ستطعنا  ما  ُنِعّد   Dبأ �هللا  !مَرنا 
للنصر؟ ال، بل لُنرِهب بها عدّ� �هللا �عدّ�نا، �ما �لنصر �ّال من 
عند �هللا. !نز� �هللا مالئكته في بد7، هل !نزلهم للنصر؟ ال، ��نما 
قلوُبكم  لُكْم �لَِتْطَمئِنَّ   pُبْشر �ّال  �ُهللا  َجَعَلُه  ُبشرp: {َ�َما  !نزلهم 
به}، {�َما �لنَّْصُر �ّال ِمن ِعْنِد �هللاِ}، {�َكْم ِمن ِفَئةٍ َقليلةٍ َغلَبْت 

ِفئًة كثيرً
 بإDِV �هللا}.

 Uلعصبيا� �فّرقتهم   
��حد !مة  !نهم  نسو�   �V�  Dفالمسلمو
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شمس   Dفإ  Uلحزبيا� �فّرقتهم   Uلعقائديا� �فّرقتهم  �لجاهلية 
عرفاU تذّكرهم بوحدتهم �تعيدهم �ليها، �كّل عمل من !عما� 
�لحّج مذّكر بالوحد
 �إلسالمية؛ !ال تر�D �لى �لكيميائي �V يضع 

في ُبوتقته عناصر مختلفة ثم يديرها فتصير عنصر�ً ��حد�ً؟ 

�لكعبة.  حو�  من   D�7�يد عندما   Dلمسلمو� كذلك 
!مم،  �نقسمو� حتى صا7�� جمعية  !مة ��حد
 لكنهم   Dلمسلمو�
!نزله �هللا من فوw سبع   lلذ� �لكتا$  كاD لهم �ستو7 ��حد هو 
سما��U فصا7 لكل ��لة من ��لهم �ستو7، كاD لهم منهج ��حد 
 U7فصا  Uحكوما�  Uجماعا� �!سر�ً  !فر���ً  يتبعونه   
�لحيا في 
لهم مناهج، مناهج ما صاغتها !يدينا �ال صنعتها عقولنا، �لكن 
لمحاكمنا  �لقو�نين   U�َ7فاستو �تصدير<  >�ستير��   Uشركا !ّلفنا 
��ستوَ7�U �لمناهج لمد�7سنا ��ستوَ7�U �أل�يا" لنسائنا، �لكنها 
لم تصّد7 شيئًا من فضائلنا �ّال ما قبسه �لعقال" �ألVكيا" منهم من 
مبا�³ �يننا �لذl �خلو� فيه !فر���ً، �سيدخلوD بإDV �هللا !فو�جًا. 
من  �لمسلمين،  من  نحن  يقو�  مّمن  �لمسلمين  من  مّنا،  �صا7 
ُخدn بالما7كسية !� بالوجو�ية !� بالفسوw �لذl َسّموB �لحّرية، 
صا7 مّنا من يّتخذ ِقبلته �لبيت �ألحمر !� �لبيت �ألبيض !� �لبيت 
�ألصفر، مع !D قبلتنا هذ� �لبيت بثوبه �ألسو� �لذl كنتم باألمس 
تطوفوD به �ستعو��D �لليلة !� صبا� �لغد لتطوفو� به؛ �نه في مّكة 

ال في موسكو �ال ��شنطن �ال بكين!

 
�جتمعتم هنا، جمعكم شرn �هللا هنا لتذكر�� !نكم !مة ��حد
ال تفّرw بينها !لو�D جلو� !بنائها �ال �ختالh !لسنتهم، �ال نقو£ 
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 (Uيديولوجيا!) ال�هم، �على �لخريطة لبال ��ال حد��7ياتهم 
�خيلة عليهم، ال ندين بالطاعة �ّال لرّبنا �لنبّينا �لمن تبع كتا$ 
ُ!خَذU �ألz7 من  لقد  عليها.  نبّينا �سا7  �بسّنة  به  7بنا �حكم 
 ،wلعر�� �هنا  �لشا`،  �هنا  مصر،  هنا  هنا:  فُوضعت  !طر�فها 
�لعر$  �لمسلمة هنا، �ماليزيا هنا، �!ند�نيسيا هنا، هنا  ��لهند 
�لبربر، �كلهم هنا  �ألكر�� �هنا  �لفرd �هنا  �لترk، �هنا  �هنا 
سو�". !ما تر�نهم؟ لباسهم ��حد، �هتافهم ��حد، �نظامهم في 
�لمشاعر ��حد، يجتمعوD في �لمكاD �لو�حد في �لوقت �لو�حد 

�يفا7قونه في �قت ��حد �يعملوD فيه �لعمل �لو�حد؟

كل   Dيرفضو  Dمسلمو �إلسال`،  غير   Dيعرفو ال   Dمسلمو
 Dّال �هللا. مسلمو� Bفي �قامة شعائر Dما يخالف �إلسال` ال يخافو
مهما حملنا في سبيل �إلسال` من �ألهو�� �لتي تتزلز� منها 7��سي 

�لجبا�. من يقدD! 7 ينزn �سالمنا من نفوسنا؟

 ،Dلقر� �نصف   Dقر قر�بة  �لجز�ئر  في  فرنسا  لبَثت  لقد 
�سالحهم،  ُحّكامها   Dسلطا� �!يديهم  !بنائها  عقو�   Uسّخَر
بذلت ما تعجز عن مثله �لجبابر
 لُتخِر� �لمسلمين من عر�بتهم 
�من �ينهم، فما �D �نز�� عن صد7 �لجز�ئر ثقل �الستعما7 حتى 
!قامو� ��نها سو�7ً  �لتي  يز��. ��لبال�  !D �إلسال` مكاَنه ال  تبّين 
كلَّ  �لشياطين   
َمَر� �من  �لجحيم  !بالسة  من  ��ستمّد��  حديديًا 
 Dين �لملعو�حملهم على �خّطة لتكفيرهم بدين محمد 7سو� �هللا 
ما7كس �ليهو�l 7سو� �لشيطاD، سيز�� عنها سلطانهم �تعو� 
بإDV �هللا. �هؤال" �ألتر�k ما ��لو� مسلمين، مسلمين ما  مسلمة 
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صنع بهم نصف قرD من �لتكفير شيئًا.

 pهل �لُقر! Bتسّر$ �ليه َنَشر �خيف عليه �لعَفُن ! Dْ� لخبز� D�
 ،zلشمس تقتل جر�ثيم �ألمر�� Dفي �لشمس فيذهب عفنه، أل
 Uلعصبيا��إلباحية ��ية �لوجو��فال تخافو� من جر�ثيم �لشيوعية 

.Uشمس عرفا� Uمت في �لدنيا عرفا��لجاهلية ما �

 Uلر�يا�� ،z7في �أل ��لمسلمين �لحد� بين  فّرَقت  مهما 
 �V� فإنهم  ��لمذ�هب،  ��لنَِّحل   Dأللو��� ��أللسنة   ،Dلمد�  wفو
 Uقفو� في عرفا� D�� ،متحاّبين 
��7�� من حو� �لكعبة عا��� �خو
�لفرd �ال هي  !مة  �لعر$ �ال  !مة  ��حد
، ال هي  !مة  7جعو� 
�له  >ال  !مة  !مة محمد ‘،  بل  �لمغر$،  !مة  �لمشرw �ال  !مة 
�ّال   �هللا محمد 7سو� �هللا<. هل تستطيع !D تفّرw هنا بين مشرقي 
��ينهم  ��حد  �هتافهم  ��حد  لباسهم  �تركي؟  �عربي  �مغربي 
��حد؛ تجمعهم كلمة �إلسال` فلن تفّرقهم كلماU جا"U من عند 

 .Dلشيطا�
�D شمس عرفاU �لتي تقتل جر�ثيم �ألمر�z ستقتل جر�ثيم 
هذB �لنَحل ��لمَلل �لجديد
، سينساها �لناd كما نسو� قومًا كانو� 
!شّد �كانو� !جر! على �هللا منهم. !ين �لقر�مطة �لذين �طئو� بخيولهم 
!z7 �لحر` �قتلو� �لطائفين من حو� �لكعبة �قلعو� �لحجر �ألسو� 
�لقر�مطة؟ �D تسعمئة �تسعة  !ين  �لنعا�؟  �لُحّجا� Vبح  �Vبحو� 
�تسعين من �لقر�" يسألوD �آلD: َمن هم �لقر�مطة؟ بعد Vلك �لبطش 

�Vلك �لجبر�U صا7 �لناd يسألوD: َمن هم �لقر�مطة؟!
هم  من   :Dلسائلو� فيه  يسأ�  �أليا`  من  يو`  �سيأتي 
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�لما7كسّيوD �من هم �لشيوعيوD؟ فال يدl7 !حد منهم �ّال �لعلما" 
بالنَِّحل ��لمذ�هب، كما يجهل !كثر �لناd َمن هم �لقر�مطة. لقد 
ضرَبت صخرَ
 �إلسال` موجاUٌ �ثر موجاU، �كانت كّل موجة 
�بقَيت  �لبحر  ��بتعد  �ألمو��   Uفا7تّد �لجبل،  مثل  ساعتها  في 
صخر
 �إلسال` قائمة، ألD �هللا هو �لذl تعّهد بحفظه، �ما تعّهد 

�هللا بحفظه ال يستطيع !حد !D يعتدl عليه.
من  منهم  فلّبى  �ليه   dلنا� يدعو  بالحج   DVّيؤ �بر�هيم  قا` 
 Bبر�هيم فلبا� 
لبى، ثم قا` محمد عليه �لصال
 ��لسال` يجد� �عو
يلبو�   D!  dلنا� تمنع  قريش  �إليماD، ��قفت  �لى  �هللا  �ّفقه  َمن 
�عو
 محمد، حالت بينها �بين �لنا�7! ،d�D! U تحبسها في هذ� 
�لو��l بين هذين �لجبلين، فأين �ليو` قريش لتسمع هذB �لماليين 
تنا�l تهتف كلها >لّبيك �للهم لّبيك<، يلّبوD �عو
 �هللا �لتي بلغتهم 

على لساD محمد عليه �لصال
 ��لسال`؟
>لّبيك �للهم لّبيك<.

هذ� هتافنا في حّجنا عند �لمو�قيت �عند حد�� ��لة �لحر`، 
ننزn ثيابنا عن !جسا�نا �نخلع ما ال يرضى عنه 7ّبنا، �نستجيب 
لرّ$ �لعالمين �نقو�: >لّبيك<، �عند !نصا$ �لحر`، �لحر` ��7 
�لسال` �D عّمت �ألz7 �لحر$، �لحر` ��7 �ألماD� D شمل �لدنيا 
 Dلحيو��� ،Dمنوv  dلنا� �لخوh، ��لحر` حيث كل حّي vمن؛ 
قتا�، �ألشجا7 هنا ال  ليس هنا حر$ �ال  vمن.   Uلنبا�� vمن، 
vمنوD ال يعتدl !حد  �لناd هنا  �لحيو�D هنا ال ُيصا�،  ُتقتطع، 

على !حد، عند !نصا$ �لحر` نقو�: >لّبيك �للهم لّبيك<.
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تصّو7��  عنها،  غافلة  �قلوُبكم  بألسنتكم  تقولوها  ال  لكن 
ما !مر �هللا به فاعزمو� على �متثا� !مرB �قولو� لّبيك، تصّو7�� ما 
نهى �هللا عنه فاعقد�� �لعز` على تركه �قولو� لّبيك. يا 7بي !مرتني 
بالصال
، لّبيك سأصّلي كما !مرتني. !مرتني بالزكا
، لّبيك سأ�ّكي 
كما !مرتني. !مرتني بالجها� إلعال" كلمتك ال لمقصد vخر، لّبيك 
سأجاهد بنفسي !� بمالي !� بلساني !� بقلمي إلعال" كلمتك ال 
لمقصد vخر. نهيَتني عن كشف عوU�7 نسائي، �مر!تي �بناتي، 
 
لّبيك لن !سمح مطلقًا بعد �ليو` المر!تي �ال لبناتي بكشف عو7
مهما كانت �لد��فع. نهيتني عن �لزنا �عن �لربا، لّبيك �للهم لّبيك 

سأ�n ما نهيتني عنه...
قد   Dتكونو �بذلك  حقًا،  لّبيتم  قد   Dتكونو  Bحد� بذلك 
 
حججتم، �بذلك تعو��D من �لحّج كأنكم ُ�لدتم �ال�
 جديد

لتعيشو� بمنهج �إلسال` ال بمنهج !عد�" �إلسال`. 
فاجتنبنا، هذ� كال`  فأطعنا �نهيتنا  !مرتَنا  لّبيك 7بنا،  قولو� 
7بكم في مصاحفكم يقو� لكم: جاهد�� في سبيل �هللا بأمو�لكم 
�!نفسكم، فقولو�: لّبيك، �جاهد�� حتى تنقذ�� مسرp نبّيكم، 
حتى تنقذ�� كل بلد مسلم يحتّله �يحكمه ُكّفا7. هذ� صوU محمد 
لّبيك،  !مر 7بكم فقولو�:  �متثا�  يرDّ في !سماعكم يحّثكم على 
يدعوكم لتنصر�� �هللا حتى ينصركم فقولو�: لّبيك، لّبيك ال نشكو 
�ّال �ليك، لّبيك ال نرجو �لخير �ّال من يديك، لّبيك توّكلنا عليك، 
لّبيك 7ّبنا �تعاليت، لّبيك لك �لحمد، لّبيك منك �لنَعم، لّبيك يا 

:kال نسأ� سو�� kيا صمد، ال نعبد غير �حد يا !حد يا فر��
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تلّبي ��لّدنيا   Dِلثََّقال�� �ُهللا  يا  لّبْيَك 
لّبيَك 7$َّ �لعاَلميَن �!نت يا �ُهللا 7ّبي
لّبيَك صوUُ محمدٍ !بد�ً بآ�Vني �قلبي

يا مسلموDَ �!يَن !نتم ِمن ُهدp �لها�l ُمحّمْد؟
عو��� �لى �لّنهِج �لقويِم فإDّ هذ� �لَعْوَ� !ْحَمْد
يتجّدْ� بد7ٍ   ُ̀ �يو �لجد�ِ�  َمجُد  َيُعْد  عو��� 
ْد ُ̀ حّطيَن �لُمَمجَّ �َتَرْ�� صالَ� �لّديَن عاَ� �يو

�Dْ يختلْف لساُننا      !� تختلْف !لو�ُننا
!ْ� تبتعْد بلد�ُننا      فحسُبنا �سالُمنا

*   *   *
أل�ال�كم  ��عو�  ألنفسكم،  ��عو�  �لدعا":  يو`  هذ� 
ها  �!هليكم، ��عو� ألمتكم !D يرّ�ها �هللا �لى �ينها ليرّ� عليها عزَّ
ثم  بالنصر  تدعو�  �لدعا"، �لكن ال  يو`  فاليو`  ��عو�  �مجدها. 
تذهبو� فتنامو�، فاهللا ال ينصر من ينا` �لكن ينصر من ينصر �هللا. 
 
��عو� بأD يغّير �هللا ما نحن فيه من �النقسا` ��النحر�h ��لمجاهر
بالمعاصي ��لهزيمة ��لضياn، �لكن �عزمو� مع Vلك !D تغّير�� 
ما بأنفسكم ليغّير �هللا ما بكم، فإD �هللا ال يغّير ما بقو` حتى يغّير�� 

ما بأنفسهم.
 Bسمعتمو lلذ� D� .Bحد�يلبي � Bحد�حد منكم يدعو ��كل 
�لجامعة؛  �لقبو� في   Uيشبه معامال �لحّج  !عما�  �قر!تموB من 
�لمقابلة   Dَيحضر �متحا��7قه �ُيِعّد ! �لجامعة  َمن يريد !D يدخل 
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�يستكمل شر�طه، لكن ��V جا" يو` �المتحاD لن ينجح بهذ�، بل 
ينجح بما يوِ�عه �7قَته �لتي ستكوD سر�ً بينه �بين �للجنة �لفاحصة. 
فر�ية، �كذلك �إلسال` كله �ين   
��لحّج عبا�
 جماعية �عبا�
للفر� ��ين للجماعة، فالحضو7 في َعَرفة �تحديد �قت �لحضو7 
�تحديد �لمكاD، هذ� مثل شر�{ �لقبو� في �لجامعة، !ما �لنجا� 
فيتوّقف على 7بط قلوبكم باهللا، كل ��حد منكم يربط هذ� �ليو` 
قلبه برّبه، يخليه من شؤ�D �نياB، ال يفّكر بمن حوله �ال يفكر بما 
 
حوله، �لكن يقو�: >لّبيك<، �يتوجه �لى �هللا بقلبه �حدB فالِعْبر
نا يو` �لقيامة ال يسألنا ما�V عملتم فقط، بل  بما في �لقلو$؛ 7بُّ
ُتبلى   َ̀ يسألنا: لما�V عملتم؟ 7بنا يو` �لقيامة يبتلي سر�ئرنا: {يو

�لّسَر�ئُر}.

قولو�:  �لّبو�.  �لدنيا  من  قلوبكم  فّرغو�  �لُحّجا�،  !يها  فيا 
>لّبيك< ُتَلبِّ معكم بِطا� عرفاU �جبا� مّكة، �تلبِّ معكم !7��� 
�هي  7�7Vيكم  معكم  تلبِّ  7بهم،  للقا"  Vهبو�  �لذين  �لمسلمين 
يمحو عّنا !�ضا7َ  فيأتي منها �D شا" �هللا جيلٌ  �لغيب،  في عاَلم 
 Dثا7 �النقسا`، يأتي جيل من !صالبنا يكوv لهزيمة، يمحو عّنا�
مّنا، يسترّ� من !7ضنا ما !ضعنا �ُيكِمل من بنائنا ما هدمنا  خير�ً 

!� نقصنا.

�ال  �لميت،  كالجسد  فتصير  �تصد!  َتبلى  قد   
�لسيا7  D�
 Dلكنها تقف أل�سالمة  
!مل ُيرتجى من ميت. �قد تكوD جديد
�لوقو� قد نفد من خّز�نها !� !D �لمّدخر
 (�لبطا7ية) قد فرغت من 
كهربائها، ��DV نمأل �لخز�ناU بالوقو� �نشحن �لبطا7ية بالكهربا" 
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�لقوية  �لمصّفحة   
�لسيا7 �ليو` مثل   Dلمسلمو�� .
�لسيا7 �تمشي 
�لتي تمشي على �لوعر �َتْقَحم �لصخر، �لكن سبب �قوفها نفا� 
 Dتشحنو ،Uقفة عرفا�من  ،Dمن هنا يا !يها �إلخو��كهربائها. 
بال�كم  �لى  بها   D��تعو�  ،Dإليما� بكهربا"  قلوبكم   Uبطا7يا
فيسرl �لتّيا7 منها �لى قلو$ �خو�نكم. �لكهربا" تضي" �لمصابيح 
طريق  قلوبكم  في   Dإليما� بكهربا"  فأضيئو�   ،Uلمحركا� �تدير 
�لنصر إلخو�نكم، �!�ير�� بها محّركاU عز�ئمهم حتى تعو� �ليهم 
حماستهم �تتحقق �نطالقتهم، �ال تخشو� يومئذ من �لبشر !حد�ً، 
فو�هللا ثم �هللا، ال �لصهيونيوD �ال �لشيوعيوD �ال �لوثنّيوD �ال َمن 
ُيِمّد هؤال" �!�لئك يستطيعوD! D يعترضو� سبيلكم ��V !نتم �نطلقتم 

مؤمنين معتمدين على 7ّبكم صا�قين في جها�كم.

هل تستطيع �ألسالk �لشائكة من �لحديد ��ألسو�7 �لقائمة 
من �لحجر !D ترّ� �لصا7��V� m �نطلق؟ �D �لمسلمين ��V �ستيقظ 
في قلوبهم �يمانهم �عا�U �ليهم صلتهم برّبهم �ثقتهم بأنفسهم 
سيكونوD !قوp من هذ� �لصا7� ،m��D كانت �لصو�7يخ تنطلق 
لإلفسا� ��لتدمير فهم سينطلقوD�- D شا" �هللا- لإلصال� ��لتعمير. 
�هذ� ما يخشاB عدّ�كم؛ �نهم ال يخشوD شيئًا �ّال !D تنتبهو� من 
غفلتكم �ترجعو� �لى �حدتكم �!D يستيقظ في قلوبكم �يمانكم، 
 D! نكمvقر Dلكن يخافو�كم �ال ُعَد�كم �َعَد Dهللا ال يخافو��نهم �

تتدّبر� B�D! تعملو� به. هذ� �لذl يخافونه، هذ� سالحكم.

�ستعّد��.  بل  ال  �إلعد��،  ��عو�  �لسال�  �تركو�  !قو�  ال 
 lِمن �لعلم �لذ� ،{ٍ
�هللا قا�: {�!ِعّد�� َلُهْم ما �ْسَتطعُتْم ِمن ُقّو
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تستلزمه هذB �لقّو
؛ كل هذ� ��جب على �لمسلمين، �لكن عليهم 
 D� منه.  �لنصر   Dلى 7بهم أل� يرجعو�   D! قبل هذ�، �بعد هذ�، 
كّل شي"  في  �ختلفو�  !نهم  �لو  عليكم،  ��ئمًا   Dيتفقو !عد�"كم 
 lتصحو� من �لمخّد7 �لذ D! Dينكم. يخافو�ما  �ختلفو� في حر$ 
حقنوB في عر�قكم �!D تتخّلصو� من vثاB7 في !جسا�كم، لذلك 
�مّزقوكم   Uلعقائديا��  Uلعصبيا��  Uلقوميا� من  ِفَرقًا  فّرقوكم 
ِمَزقًا بالحزبياU �بالنظرياU �لغريبة عنكم، ضربو� بعضكم ببعض 
ال ليكوD �لنصر لبعضكم على بعض بل لتضعفو� جميعًا بانقسامكم 

فيكوD لهم �لنصر عليكم كلكم.

فأبِطلو� سحرهم �7ّ��� �ليهم سهاَمهم، �خّيبو� في �تفاقكم 
7جا"هم، �جتمعو� �ليو` بقلوبكم كما تجتمعوD في هذ� �لموقف 
من   Dيجعلو� َجْمعكم   Dيقسمو تَدعوهم  ال   Dبأ بأجسا�كم، 
!متكم، من !مة محمد ‘، هيئَة !مم بُِحّجة !D منكم عربًا �تركًا 
�ُفرسًا �هنو��ً �!D منكم بيضًا �ُسمر�ً �سو��ً. فاإلسال` ال ينكر 
�لو�قع �ال يقو� للعربي �نَس عر�بتك �ال للتركي �n تركّيتك، 
�لكن يقو� لكل منهم: ُكن مسلمًا !�ًال ثم ُكن عربيًا !� تركيًا !� ما 
 Dللو��لجنس � 
شئت، على !D تعلم !D !ُخّو
 �إليماD فوw !ُخّو
ما  فاهللا  يمينّيين �يسا7ّيين،  �لى  يفّرقونكم  تَدعوهم  ��للساD. ال 

جعل لنا �ّال ِقْبلة ��حد
 نّتجه �ليها.

 
فيا !يها �إلخو�D، يا !يها �لُحّجا� في عرفاV� :Uكر�� !ُخّو
حولكم،  �لدليل  �هذ�  �لتفرقة.  عو�مل  من   pقو! �!نها   Dإليما�
هذ� �لموقف �لذl ليس له نظير {�في !ْنُفِسكم !َفال ُتبِصر�D؟}. 
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هذB �لخالئق �لتي يزيد عد�ها على �لمليوD !� 7بما ���U على 
هذ�  في  ��قفت   w7لفو�� كل  بينها  من  ��لت  كيف  �لمليونين، 
�لمكاD �لو�حد بهذ� �للباd �لو�حد، تهتف بالهتاh �لو�حد تنتسب 
 
�لى �لدين �لو�حد �تعبد �لرّ$ �لو�حد؟ !فبعد هذ� تحتا� �لدعو

�لى �ليل؟(١).
*   *   *

______________________
(١) !نا مقيم في مّكة من !كثر من عشرين سنة، �!نا ُ!�عى كل !يا` �لَحّج 
 Bعن مشاهد�!حكامه، �لى �لحديث عن �لَحّج؛ حّدثت عن ِحَكمه �
�معاهدB، �عن Vكرياته ��يحا"�ته، !لقي كل سنة عشرين �لى ثالثين 
حديثًا، �جتمع لدlّ منها ما يمأل كتابًا كبير�ً في �لَحّج ما ُ!ّلف مثله، 
�لقّو
 على  ير�قني   D! �هللا  !سأ�  تنسيق �ترتيب.  �لى  �لكنها تحتا� 
هذ�  فصو�  من   �Vنمو عرفة<  >�قفة  عن  �لحلقة   Bهذ� �عد��ها. 

�لكتا$.
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-٨٥-

من VكرياU �لقلم

 Uصر) سنة  �خمسين  ثال�  من  �موظف  موظف،  !نا 
موظفًا في �لحكومة سنة ١٩٣١). �صلت �لى vخر مدp في طريق 
�لتقاعد (�لمعا£)، �لكني ما !حسست  ُ!ِحْلت على  �لوظيفة ثم 
 U��لعا��ال !َلِْفُت �لخالئق �يومًا !ني موظف كأكثر �لموظفين، 
في  7ئيسي  من  !قّل  بأني  يومًا   Uشعر �ال  بها،   Dيتخّلقو �لتي 
مرجعه  �لذl هو  �لو�ير  من  بل  7ئيسي،  7ئيس  من  بل  �لعمل، 

�مرجعي.

�لعّل في هذ� �لكال` شيئًا من �لغر�7 !� �الّ�عا"، !� لعّله 
!ُكن  لم  �لو�قع.  �لشبا$ ��ندفاعهم، �لكنه هو  كاD من حماسة 
!طعت   Dلقانو� جا"   �V� �لكن  �لرaسا"،  !ما`  �لضعف  !ستشعر 
 Dَخالف �لقانو Dيطيعه من هو فوقي، فإ D! كما يجب عليه Dلقانو�
بيني �!نا معلم   Dْكر ما كاVِ ُ!ِطعه. �قد قّدمت لكم  هاجمُته �لم 
�البتد�ئي �بين �لمستشا7 �لذl كاD !كبر من �لو�ير، �كيف �قفت 
 Dكا�كنت !شعر !نه معي،  lلم !تنا�� عن �لحّق �لذ�جهه �في 
تقتصر على  لم  لِصد�مي معه !صد�" في �مشق. �هذB �ألصد�" 
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�ألحا�يث في �لمجالس �لكن ُكتبت عنها مقاالU في �لصحف، 
بعضها معي �كثير منها كاD علّي.

�كّنا في عهد توّثب �نشا{، فما يحد� حا�� �ال ُتقا� 
كلمة على منبر !� ُتنشر في صحيفة �ّال تبا�U7 �ألقال` �لى �لتعليق 
عليها. �كاD مّمن 7ّ� علّي �ثناD: !حدهما كاD في منصب كبير في 
�لذين  به �ينفع، ��آلخر كاD شيخًا من مشايخنا  �لمعاh7 يضّر 
كنت !ُِجّلهم لعلمهم ��حاطتهم باللغة، �قد !ثنيت عليه فيما مضى 
منه �تخرجت عليه، �لكنني   Uستفد� بأنني   Uلذكريا�  Bمن هذ
 lقلمي �لذ Uلطالما سّخر�لم !ُكن !7تضي سيرته مع �لحكا`، 
للهجو` عليه في سلوكه. �مّما كتبت  لعلمه، سّخرته  به  مدحته 

.>Dلموظفو��لوظيفة �< Dلمقالة في >�لرسالة< بعنو�� Bهذ

به،   hُتعَر� بها   hُيعَر طريقة  �لكّتا$  من  كاتب  �لكل 
�لكن يظهر على كتابته !ثر ما يشغل Vهنه !� يطالعه حين �لكتابة. 
 D7سائل !ئمة �لبيا 
�كنت !يا` كتبت هذB �لمقالة عاكفًا على قر�"
�لى   
َمسعد بن  �لى عمر�  �لجاحظ   Dَلُد �ألّ�لين من  �أل�با"  من 
في   Uلمطالعا�  Bهذ !ثر   D�تر لذلك  �لجرجاني،  �لقاهر  عبد 
 Uلكن !نقل فقر��كر كل ما قلت فيها V! لن�لمقالة. � Bسلو$ هذ!
�لعد�  >�لرسالة< في  ير�ها �جدها في مجّلة   D!  ��7! منها، �َمن 
(١١١) �لصا�7 يو` �إلثنين في �لعشرين من جما�p �أل�لى سنة 

١٣٥٤هـ(١). قلت له فيها:
______________________

(١) �لمقالة منشو7
 في كتا$ >مع �لناd< (مجاهد).
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�علم -!عّزk �هللا- !D �لوظيفة ليست ُغالָד في �لعنق �ال َقيد�ً 
ألعطي  باليمين  �لر�تب  فيها  vخذ  مقايضة  �ليست  ْجل،  �لرِّ في 
 lّنفضت يَد�لو !نها كانت كذلك لعزفت عنها �لضمير بالشما�. �
منها، �آلثرD! U !بيع خز�نة كتبي َكّر
 !خرp !� !قضي �!سرتي 
جوعًا على !v Dكل خبزl مغموسًا بد` �لضمير، �على !D !كفر 

بالفضيلة �!aمن بالمصلحة.

 D! -هللا� kعّز!- kَمن !نبأ� :(خر �لمقا�v قلت في D! لى�)
�لموظف ال يحّق له !D يفّكر �ّال بعقل a7سائه �ال يرp �ّال بعين 
!مر�ئه؛ فال يحّقق من �آل�7" ما !بطلو� �ال يقبل ما 7ّ��� �ال ُيْؤثر 
ما سّفهو�، �ال يرp ما �ستقبحوB حسنًا �ال ما صّغر�B كبير�ً �ال ما 
 Dلو كانو� ال يعقلو�مخطئين؟ !َ Baساa7 Dلو كا�حقير�ً؟ !َ Bعّظمو

شيئًا �ال يهتد�D؟
�َمن �V حظر عليه ما ُ!بيَح للناd، �منعه ما ُمنحو� من حّرية 
�لطعا`  من  يشتهي   �Vلما� �لقو�؟  �حّرية   l!لر� �حّرية  �لتفكير 
ما  �لغنا"   Uصو�!� �لشعر   Uبيا! من  �يستحسن  7ئيسه  يعافه  ما 
يستهجنه �يستثقله �ال يكوD عليه في Vلك من َحَر�، ثم ال يتخذ 
له من �آل�7" غيَر 7!يه �من �لمذ�هب غير مذهبه؟ �لما�V ال ينشر 
 n` ال يأتي محّرمًا في �لشر��يؤّيد هذ� �لمذهب، ما � l!هذ� �لر

�ال ممنوعًا في �لقانوD؟
 D! لموظف على��لة �لد� بين  َعقٌد   -lلوظيفة -يا سيد��
�ألجيُر  يعمل  !فهل  بذ�ته.  (�7تب)  ُجْعل  على  بعينه  عمًال  يعمل 
ُ̀ في  في �لدّكاD ��لعامُل في �لمصنع ��لنا��ُ في �لفندw ��لخا�
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�لبيت، �كل مأجو7 من �لناd في عمل جّل !� قّل عال !� سفل، 
فإ�V !كمل عمله �جّو�B �ستحّق �ألجر ��نطلق حر�ً في �قته يقضيه 
7!يه  في  حر�ً  شا"،  ما  على  ينفقه  ماله  في  حر�ً  !حّب،  ما  على 
 Dختا7، ثم ال يكو� lلذ� wيسوقه �لسو� ��7! lينحو به �لنحو �لذ

�لموظف حر�ً !بد�ً �ال يملك من !مر نفسه شيئًا؟!
�!لقيته،  �7سي   U�عد! !نا   �V�-  d7ّمد �!نا  علّي   �Vما�
يوِجب  ما  كل  �فعلت  �صّححتها،   lتالميذ �ظائف   U!قر�
علّي   �Vما �لنو�فَل-  �لو�جِب  على   U��� !فعل   D!  Dلقانو� علّي 
 D!� ،U��لعا�� !نقد �ألخالw ��لكتب   D!� ،!كتب�لف a!  D!
!سهم في �لجها� �إلصالحي، �!D !حمل �لقسط �لذl !طيقه من 
!ثقا� �ألمة؟ �من �V يحمله ��V لم !حمله !نا �!مثالي من �لموظفين 
 �V� تسير في طريقها �لى غايتها�كيف تتقد` �ألمة �لمتعلمين؟ ��

لم تجد من !بنائها من يحمل !ثقالها؟
من  �لكتابة  َمَلَكة  !محو   D! �هللا-   Bعّز!-  lسيد يريد  !فهل 
7!سي �!طمس نو7 �لبصير
 من قلبي، �!سد� على عيني حجابًا 
حتى ال !p7 فُأَسّر فأشكر !� !بتئس فأنقد، �!هجر �لكتب حتى 
ال !قر! فيفتح علّي �لكتاُ$ طريقًا �لى مقالة، �!عتز� �لناd حتى 
ال !سمع حديثًا فأكتب هذ� �لحديث !� قصة فأ��D هذB �لقصة، 

�!��ّ على مكاD �لعبر
 منها �موطن �لعظة فيها؟
فأحبس  �لجبل  في  غا7  �لى  !Vهب   D!  lسيد يريد  !فهل 
نفسي فيه كيال !كتب فأ�عج حضرته؟ �هل توجب �لوظيفة على 
ر�ً ألغر�ضهم، ساعيًا في  صاحبها !D يكوD عبد�ً لرaسائه، مسخَّ
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مصالحهم، �لو كاD �لطريق �لى �7ضائهم طريقًا ملتويًا معَوّجًا ال 
يسلكه 7جل يعرh ما هي �لفضيلة �يدl7 ما هو �لشرh؟ �هل 
ُتوجب �لوظيفة على �لموظف !D يكوD مبتو�7ً من جسم �ألمة فال 
يشعر بوجو�ها �ال َيْألم أللمها �ال يحّس !نه منها �ال يشا7كها في 
شي" من عو�طفها، في حين !D �لمفر�z في �لموظف !نه من 
!7قى !بنا" �ألمة فكر�ً �!�سعهم �ّطالعًا، �!شّدهم شعو�7ً بالو�جب 

�لعا`؟
(�لى !D قلت): كّال؛ فالموظف من �ألمة ��لى �ألمة، �ليس 
يشعر بشعو7  �لبلد شعب �موظفوD، �لكن فيه شعبًا ��حد�ً  في 
 Dْأل� .
�لى غاية ��حد مبد! ��حد �يسعى  ��حد، �يصد7 عن 
تعرh !نت هذB �لحقيقة فتؤمن بها !َْ�لى من !D !نز� !نا على 7!يك 
�!خضع إل�7�تك فيما يؤlV �لحقيقة �ينافيها. كّال! لقد �نقضى 
Vلك �لعهد �لذl كاD فيه �لموظف مسؤ�ًال !ما` 7ئيسه، �!صبحنا 
 Bبعد�لك V قبل ��مسؤ�لتا7يخ، ��!ما` �ألمة  ��كلنا مسؤ�ليو` �
!ما` �هللا. �ليس هذ� �لر�تب منحة منك حتى تمّن به علّي، �لكن 

�7تبك !نت منحة من �ألمة �لتي !نا من !بنائها تمّن هي به عليك.
*   *   *

�كانت �مشق في تلك �أليا` تعيش كأنها فوw بركاD يتفّجر 
 ،Dتكمن فيها �لنا7 كما تكمن في بطن �لبركا ،
تا7
 �يخمد تا7

ترقب مخرجًا لها تخر� منه.
ضخا`  حو���   (١٩٣٥-١٩٣٦) �أليا`  تلك  في  �كانت 
في �لنضا� �لالستقال� لست !عرz هنا لتفاصيلها، ألنني -كما 
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�عما"  من   Dكا�  .UكرياV !كتب  �لكن  لعهد   m7ّa! ال  قلت- 
�لشعب في �مشق فخرl �لبا7��l، �هو 7جل محبو$ خفيف 
�لر�� صاحب نكتة، من �لوجها" ��ألغنيا"، يخطب بلغة �سط 
 Bبو! .dلتي ُتضحك �لنا� Uبالنكا 
بين �لعاّمية ��لفصحى مملو"
من �جها" �لبلد، يسكن ���7ً من !فخم �لد�7 في حّي من !7قى 
�ألحيا" (في حّي �لقنو�U)، �كنت !حضر حفالته �!خطب فيها، 
�كاD بيننا تعا�D ألنه من �عما" �لكتلة �لوطنية �!نا كنت يومًا قائد 
يتبع  !نه  عليه  !نكر  �لكني كنت  بإمرتها.   Dيعملو �لذين  �لطّال$ 
!حيانًا غير سبيل !هل �الستقامة، ال في �لما� فهو !مين ما عرفت 
عنه خيانة مالية، بل في �لتشاغل باقتنا� �للّذ�U. �كانت !حد�� 
�بعض   l��7لبا�  lفخر فيها  �ختطفو�  يومئذ  �لشا`  في  �قعت 
�لسَحر،  بزّ��7  ُيسّمى  يومئذ ما   hنُكن نعر �لزعما" �نفوهم. لم 
�كانت �لبال� ُتحَكم بالقانوD حتى في !يا` �النتد�$، فال ُيحَبس 
!حد �ّال بحكم �لمحكمة �ال يوقف �ّال مّد
 !7بع �عشرين ساعة 
 lيفلت !حيانًا من !يد Dلكن �لزما` كا�ثم ُيحا� �لى �لنيابة �لعاّمة. 
�لفرنسيين (��لفرنسيوD يغلب عليهم �الندفاn) فيمسكوD ببعض 
 .pخر! Uلى جها� 
�لزعما" �ينفونهم مّر
 �لى جزير
 !7َْ���(١) �مّر

�7!يت حو��� يومئذ:
!حلف(٢) لو !D ما جرp في �مشق في هذB �أليا` جرp في 

______________________
قريبة من طرسوd، كانت   l7لسو� �لساحل  مقابل   
(١) جزير
 صغير

منفى في !يا` �لفرنسيين (مجاهد).
(٢) من مقالة >حو��� �مشق< �لتي ُنشَرU سنة ١٩٣٦، �هي في كتا$ 

>هتاh �لمجد< (مجاهد).
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 ،
فرنسا !� !لمانيا !� �نكلتر�، !� في !lّ بلد من بال� �هللا �لعامر
�لقصائد  من   Uمئا�  Uيا��لر�� �لكتب  من   Uعشر� فيه  لُكتب 
��لمقاالU، �لُخّلدU حو��ثه تخليد�ً �ُصّوU7 مشاهدB تصوير�ً، 
�صاU7 حديثًا َيسرl في �ألجيا� �آلتية فينفخ فيها 7�� �لبطولة 
��لتضحية �يبّث فيها �لعّز
 ��لكر�مة. �بمثل هذ� تتربى �لشعو$ 
�تقوp �تسمو هذ� �لسمّو �لذl نر�B في بعض �لبال� �لتي نعّدها 

�7قية �نقتدl بها.
�لحو��� قد جرU في �مشق، �!�با" �مشق   Bلكن هذ�
قة بهذ� �لر�تب �!D عليه !D يثبت  بين موظف يظّن !D حياته معلَّ
��ئمًا !نه بعيد عن �لر�� �لوطنية، ُمو�ٍ� للحكومة مقيم على �الئها 
يحافظ على 7ضاها، �مثل هذ� �لرجل ال يؤَمل منه خير... �بين 
�أل�ها7 ��ألطيا7 ��لحب  �لشعر مقصو7 على   D! شاعر يحسب 
��لغر�`، �!نه ليس من �لشعر �ال �أل�$ !D يصف �لشاعر مآسي 

.Bبمفاخر �يشد D! ال�ألمة ��لوطن �

تلبث  !Dّ �مشق  �أل�باَ"  يحّرk هؤال"  !لم  قلت):   D! (�لى 
كأنها  !سو�قها،   
مقفر حو�نيتها  مغلقة  ُمضربة،  يومًا  خمسين 
�صناعة  �لتاجر   
تجا7 فتعّطَلت   ،Dنابليو �خلها  حين  موسكو 
�لصانع، �عا£ هذ� �لشعب �لفقير على �لخبز �طوp ليله جائعًا 
من لم يجد �لخبز، ثم لم يرتفع صوU ��حد بالشكوp �لم يفّكر 
7جل !� �مر!
 !� طفل بالتذّمر ��لضجر، بل كانو� جميعًا من �لعالِم 
�لى �لجاهل �من �لكبير �لى �لصغير �من �لرجل �لى �لمر!
 �من 
 Dيمشو مبتهجين،  �7ضين  جميعًا  كانو�  �ألطفا�،  �لى   mلشيو�
 D! لم ُيسَمع�فخر�ً. �جباههم عالية �عتز���ً �سهم مرفوعة �a7�
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ُ�ّكانًا من هذB �لدكاكين قد ُمّست !� تعّدp عليها !حد، �لم ُيسَمع 
!D لصًا قد مّد يدB �لى ما�، حتى �للصو� قد شملهم �إلضر�$ 
في  �!عظمها   wألسو�� !غنى   D! برغم  صناعتهم،  عن  فانقطعو� 
�مشق قد بقَيت !يامًا �ليالي مطفأ
 �ألنو�7 ليس عليها حاd7 �ال 
خفير! فهل قر! !حد !� علم !حد، !D بلد�ً في !�7ّبا !� !ميركا !� 
�لمّريخ، يسير فيه �للصو� جياعًا �ال يمّد�D !يديهم �لى �لما� 

�لمعر�z ُحْرمًة للو�جب �لوطني �مر�قبة هللا ��حتسابًا لثو�به؟

 (lلجامع �ألمو� �لعا` (في  �لمعسكر  �قد بقي �أل�ال� في 
!يامًا طويلة ير�قبوD حالة �لبلد �ينظر�D َمن يفتح محّله، فإ�V فتح 
بائع حلوياU مشهو�7ً   D! (لك بعينيV 7!يت) تفق� !غلقوB. �قد 
قد فتح محّله، فجا" بعض �أل�ال� بصد�7 �لَبْقال�
 ��لكنافة من 
مخزنه �لى �لمسجد �تشا�7��: ما�V يفعلوD بها؟ فقا� !حدهم: 
ثم  بلصو�!  لسنا  �ننا   ،dخر� به:  فصاحو�  له.  عقابًا  نأكلها 
!فلم يحّرْكُكم هذ�  �ّال جائع.  فيهم  بعد �قائق �ما  �ليه  !7جعوها 
يا !يها �أل�با"؟ �هل قر!تم !D صبياD با7يس �برلين �لندD فعلو� 

مثله؟

 Dخر !يا` �إلضر�$ �لى فتح �لمخا�v في pلقو� Uقد عمَد�
منها، حتى   Dيقتربو يَدعونها مفتوحة �ال  بالقّو
 فكاD !صحابها 
تكوD �لقوp هي �لتي تغلقها من تلقا" نفسها! �قد حّدثني بعضهم 
!نه �شترp ثالثين قفًال، كّلما كسر�� قفًال جا" فوضع مكانه vخر. 
!ضربت.  قد  �لفجو7   Uمحّال !هل   D! به  !ثق  َمن  حّدثني  �لقد 
�لست !عرفها �لست بحمد �هللا من 7ّ���ها. حّدثوني !D صاحباتها 
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قد !ضربن مع من !ضر$ فلم يما7سن ما كّن يعملنه �تا$ كثير 
يطلبها   D! يدفعونها من غير   dلنا� !لم يكن  منهّن! ��لتبرعاU؟ 
 D�فعها؟ !لم يرفض كثير�لى � Dمنهم !حد؟ !لم يكونو� يتسابقو
من �لناD! d يأخذ�� �عانة �يقولو�: !عطوها لغيرنا مّمن هو !حو� 
 Uمّر� �7!يته  هذ�  �قع  لقد  �ليو`.  هذ�  طعامًا  نجد  نحن  �ليها، 
�سمعت به، فأlّ �طنية !عظم من هذB �لوطنية �!lّ �تحا� !�ثق 

من هذ� �التحا�؟
!لم يفعل �لناd �ألفاعيل؟ !لم يهجمو� على �لنا7 ��لحديد؟ 
 
�لحضا7 �ليه  �صَلت  ما  �!بشع   n�7!  
بالحجا7 يقا�مو�  !لم 
جثة  على  يد�سو�  !لم  ��إلهالk؟  ��لتدمير  �لتقتيل  من ضر�$ 
�لقتيل ثم يمشو� قدمًا �لى �ألما`؟ !لم يضعو� !7��حهم في !ُكّفهم 

�يبيعوها في سبيل �هللا؟ 
�!طفا� �مشق، َمن p!7 كاألطفا�؟ من َفَعل ِفْعل �ألطفا�؟ 
بأعما� �ألطفا� �يَر مظاهر�U �ألطفا�؟  �لذl لم يسمع   �V من 
 Bضع يسر��قد �نا ! 7!يُته  �لد` من 7!سه،  لقد 7!ينا طفًال يسيل 
جند  به  يضر$  بيمينه  �لحجر  �!خذ  �لد`  بها  يمنع  7!سه  على 
!حد  حّدثني  لقد  سنين!  عشر  من  !قّل   Bعمر� �لمستعمرين، 
 wهو من �ألسو��مدحت باشا،  wما�7ً في سو Dألصدقا" !نه كا�
فيه  مر�بطين  �كانو�  �ألطفا�  فسأ�  في �مشق،   
�لكبير �لتجا7ية 
��V كنت  قالو�:  !مّر؟   D! l�ال�يا ! يحرسونه: هل تسمحوD لي 
تستطيع !D تمشي بين �لعسكر مرفوn �لر!d �تحملق فيهم فمر، 

���V كنت تخفض 7!سك �تنحني �تخاh فا7جع.
*   *   *
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�ثنتاD �عشر�D جريد
 من جر�ئد  تناقَلتها  لقد كتبت مقالة 
 Uمشق<، ُنشر�عنو�نها: >!طفا�  (lعند Dكثرها كا!�) `تلك �أليا

في مجّلة �لرسالة في تلك �لسنة (!l سنة ١٩٣٥)(١) قلت فيها:
كانت �مشق يو` �لجمعة صابر
 تتجّرn حزنها على �بر�هيم 
ثا7  من   ��!  Dكا  lلذ� �لحلبّي  �لوطني  �لزعيم  هنانو،  (�بر�هيم 
على �لفرنسيين في بد�ية �نتد�بهم على �لشا`)، �كانت في صمت 
��لزلها  هّز �مشق  تحّرk ساكنًا حتى سمَعت صوتًا  فلم  7هيب 

.l��7لبا� lيقو�: �ختطَفو� فخر

ألنه  ال  �لمكتو`،  �لغضب  ��نفجر   Dلمختَز� �لصبر  فنفد 
!نها  �عمو�  �لتي  كالقّشة   Dكا �ختطافه   Dأل بل   l��7لبا�  lفخر
 
��لقطر  ،dلكأ� منها  �لتي فاضت   
��لقطر �لبعير  قصمت ظهر 
قطر
 �لكن �لكأd كانت مألp. �!قبل !بنا" �مشق بأيديهم �!قبَلت 
هذB �لجيو£ بحديدها �نا7ها، �كانت �لمعاk7 �لتي يصطرn فيها 
�لحّق ��لقّو
، ��لد` ��لنا7، ��لصد�7 ��لحديد، فبينما معركة من 
هذB �لمعاk7 على !شّد ما تكوD عليه ���V� ...�V ما�V؟ ليس على 
 Dلشاميو� �ّال هؤال"   Dكا �Vيقّد7 ما  D! من يستطيع z7جه �أل�
�لذين !7�� Vلك بأعينهم، �كنت !نا مّمن V p!7لك بعينه، �هؤال" 
مثَلها  يرِ�  لم  �لتي  �لبطولة   Bهذ جميعًا  !كبر��  �لذين   Dلفرنسيو�

تا7يخ.
�لتاسعة،  !كبرهم  سّن  تتجا��  ال  �ألطفا�  من   Dخمسو
�لناd، يخرجوD من بين  بين  ينبعوD من  !طفا� مد7سة حضانة 

______________________
(١) �هي منشو7
 في كتا$ >�مشق< (مجاهد).
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�أل7جل، منهم �لتلميذ V� �لصد7ية �لسو��" ��أل�7�7 �لالمعة قد 
 ،Bحمل مسطرته بيد�حقيبُته ما تز�� معّلقة بعنقه �فّر من مد7سته 
�!قبلو�  جميعًا  �تحد��  قد  �لخّبا�،  �!جير  �للحا`  صبّي  �منهم 
يهجموD بالمساطر على �لدبابة، �هي تطلق �لنا7 �هم يطلقوD من 
حناجرهم �لرقيقة بأصو�تهم �لناعمة، �لتي تشبه �آللة �لسحرية �لتي 
عزh عليها �لفا�7بي في مجلس سيف �لد�لة فأضحك �!بكى، 

يطلقوD هذB �ألنشو�
 �لبلدية �لمعر�فة:
َخنـاِجْر تِْحِمْل  ِ�ْصغا7نـا 
��ِصْل �لَحْر$   nَ ِ�ْكبا7نا 
يـا بِالـوطَْن يـا بِالـَكـَفـْن

عجيب،  Vهو�  عر�هم  �قد  �ليهم   D�ينظر  dلنا� فوقف 
�لرصا�،  بها   Dمو�يقا كانو�  �لتي   
بالحجا7 !يديهم  فا7تخت 

حتى 7!�� �ألطفا� قد تسلقو� �لدبابة �7كبوها.
هل تريد�D! D !قسم لكم !D هذ� �لمشهد كاD ��قعًا �!نني 
كنت مّمن Bv7؟ 7!يت �ألطفا� قد تسلقو� �لدّبابة �هي تطلق �لنا7 
من مد�فعها، فلما p!7 �لناV dلك �شتعل �لد` في عر�قهم �في 
بالشا`:  �لمعر�فة   Uلمو�  
!نشو� فأنشد��  a7�سهم،   hقحا!
َجْهَجتها(١)  فتهتّز من  بها   D�ُيرِعد �لبرِّ حوِمي...< �هم   nَيا سبا<
�لدّفاn. �لكنهم 7!��  �لغوطة �يرتجف قاسيوD، �!قبلو� كالسيل 
عجبًا، 7!�� �لدبابة قد كّفت عن �لضر$، ثم �نفتح برجها �خر� 

______________________
(١) يقا�: َجْهَجه �ألبطا� �َتَجْهَجو�؛ !l صاحو� في �لحر$ (مجاهد).
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منه شاّ$ فرنسي يبسم لألطفا� �في عينيه !ثر �لدمع من �لتأثر، 
مخبئه.  �لى  يعو�  ثم  �لشكالطة  من  قطعة  لهم  �يقّد`  �يد�عبهم 

!Uنسانية قد توجد حتى في �لدّبابا�

من  �ألطفا�  شعبة  في  تلميذ�ً  بية  �لصِّ هؤال"  في  �7!يت 
�لسابع،  عامه  !كمل  قد  !ظّنه  ما  جد�ً  صغير�ً   Dكا� مد7ستنا، 
يحا��  �لّي  7!سه  يرفع  �جعل   lبيد !خذ  حتى  فأقبل  فدعوُته 
فقا�:  بابا؟  يا  هذ�  عملتم   �Vلما فقلت:  �جهي،  من  يتثّبت   D!
!خذ�� فخغي �لباغو�l (يريد فخرl �لبا7��l). قلت: �من قا� 
 l!) بالغصا� Uقالت لي: هاللي يمو�لك؟ قا�: !مي، V لك
 l7جعو� فخر! �V�� :عالجنة. قلت (��ير l!) بالرصا�) يغو�
�لبا7��l هل ترضى؟ قا�: ال، خلي يغوحو� (ير�حو�) ما بدنا 

�ياهم (يريد: فليذهب هؤال" !يضًا، ال نريدهم).

 l!) عسكغ  لهم  ما  �إلسال`  ليش   Vستا! فقا�:  فسكّت 
عسكر)؟ فأصابتني كلمته في �لقلب، ��جدU كأDّ شيئًا جاشت 
 wماv� !نفي  قصبة  في  ثم �جدته  7!سي  �لى  ثم صعد  نفسي  به 
عيني، ��wّ قلبي �قًا شديد�ً فتجّلدU �مسحت عيني �حككت 
!نفي �قلت له: !نتم يا بابا عسكر �إلسال`. قا�: نحن صغا7. قلت: 
ستكبر�D يا بابا، !نتم !حسن مّنا، نحن لّما كّنا صغا�7ً كّنا نخشى 
�لدبابة،  على   Dتهجمو �!نتم  �ألسو�،  �لقط  �نخشى  �لُبْعُبع(١) 

فالمستقبل لكم ال لهم.
*   *   *

______________________
(١) �لُبْعبع كلمة تخّوh بها �لجاهالUُ من �ألمهاU �لصغا7َ من �أل�ال�.
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بال"   dلنا�  ����  
شّد �لحالة   U���� �إلضر�$،  �طا� 
حتى جا" يو` �لعيد عيد �ألضحى، فكتبت مقالة ُنشرU يو` عيد 
يقر!ها من كل عشر
 vالh من  �ألضحى سنة ١٩٣٦، مقالة لم 
-لوال  كنت  �ما  بها،   D�7يد ��حد �ال  �أل�سط<   wلشر�< قّر�" 
هذ�- ألعيد عليهم ما هو منشو7 �ال !برمهم بحديث ُمعا�. قلت 

فيها(١):
7�Vv عيد  �لدين، �يو` ٨  !بو�$ عيد �ألضحى عيد  !َعلى 
�لمساجد  حرمة  �ُتنتهك  �لنسا"،  �ُترّمل  �ألطفا�  ُييّتم  �لدنيا(٢) 
�هللا  بيت  !في  �ألموl؟  �ألبريا" على صحن  �لمصّلين   `�  wُير��
ُتزَهق �لنفوd �في !يا` �لعيد ُتقا` �لمآتم؟ �بعد �عالD �لمفا�ضة 

(!l مع �لفرنسيين) ُيطَلق �لرصا�؟ �D هذ� َلكثير.
�D �مشق �لتي صبَرU يوشك !D يخونها �لصبر. لقد مّر على 
�إلضر�$ خمسوD يومًا، �7بما �متّد حتى �صل �لى �لسّتين، �قد 
�لى  �لوعد �لجأتم  �لجهد �!عطيتم  بذلتم  �لوسائل كلها:  جّربتم 
�لوعيد لتصدعو� صفوh هذ� �لشعب �تفّلو� �ضر�به، فهل ُفتح في 
�مشق كلها من !قصاها �لى !قصاها حانوU لّحا` !� فحا`؟ بل هل 

______________________
�لمجد<   hهتا< كتا$  في   
�لمنشو7 �مشق<  >جها�  مقالة  �هي   (١)

(مجاهد).
!يا`  !ُعِلن   lلذ�  l7لسو� 7�Vv هو عيد �الستقال�  يو` ٨  (٢) مالحظة: 
يدخل   D! قبل   l7لسو� �ملؤمتر  !علنه  �حلسني،  بن  فيصل  �مللك 
�لفرنسيوD �مشق. �كّنا ½تفي به �لطاملا كتبت عنه مقاالU، فتبّدَلت 
�آلV Dكرp هذ� �ليو` �ُصرفت �¾ غ» ما كّنا ½تفي به يومئذ �صا7 

له مع¿ غ» �ملع¿ �أل��.
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ُفتح �لمتجر �لكبير ��لمصرh �لشهير؟ هل 7!يتم في هذ� �لشعب 
 d؟ قد عزلتم �لحّر�nيتأّلم من �لجو �لفقير من يشكو �لبطالة !�
�سحبتم �لخفر�"، �!طلقتم �لجياn على مخا�D �ألمو�� �صنا�يق 
�لذهب، فهل 7!يتم يد�ً تمتّد �لى ما�؟ !لم ُيضِر$ �للصو� عن 
�لسرقة كما !ضر$ �لتّجا7 عن �لبيع ��لناd عن �لشر�"؟ هل 7!يتم 
في هذ� �لشعب من يأكل �للحم ��لحلوp �جاB7ُ ال يجد �لخبز؟ 
�لصبر ��لتقّشف؟  �لناd في  يتساَ�  !لم  �لفقيَر؟  �لغنيُّ   dِيو� !لم 
�لُعْز�  �لفتية  !لم يصمد  يفتح �ألطفا� صد�7هم للرصا�؟  !لم 
للجيش �للجب ال يز�لوD حتى يز�� عن مكانه هذ� �لجبل، ثم 
يصدموD �لجيش صدمة �لنّد للنّد، ثم ال تنجلي �لمعركة �ّال عن 
حّق يظفر �مجد ُيؤَثر، !� شهيد مّنا يفو� بالجنة �قتيل منكم ُيعّجل 

$؟ به �لى �لنا7، !� !سير ُينَقل �لى �لقلعة لُيعذَّ
 
��لمر! �لصغير  �لطفل  يجاهد  !لم  فيها:  قلت  مّما   Dكا�
كله  (��لخطا$   Dلسجو� تمتلئ  !لم  �لفاني؟  ��لشيخ  �لعجو� 
تكّلم  فهل  بالشهد�"،  �لمقابر  تِضق  !لم  باألبريا"،  للفرنسيين) 
تا7يخكم في �Vvنكم؟ هل عرفتم لهذ� �لشعب حّقه؟ هل قّد7تم 
له تضحيته، هل 7فعتم قّبعاتكم حينما مّرU بكم مو�كب شهد�ئه 
كنتم  ما  نسيتم  هل  �مائه؟  سيل  7!يتم  حينما  قلوبكم  �خشعت 
 Dإلنسا�  wعلنو� حقو! �لذين  هم  !جد��كم   D! من  كذبًا  تّدعونه 
 Dقر في  فجئتم  ��الستعبا�،  �الستبد��  بدمائهم صفحة  �غسلو� 
�لعشرين(١) تهدموD ما بنى !جد��كم �ترجعوD بالعاَلم �لى �لو�7" 

______________________
.>D�لعشر� Dم >�لقرÀلعشرين< بدًال من قو� Dنقو� >قر D! p7! (١) !نا
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قر�نًا ثالثة؟ !` قد نسيتم ما كتبه 7�سو �فولتير �مونتسكيو �ما 
 
قا� مير�بو �سييس �الفاييت، �ما جهَرU به فرنسا من !نها نصير
�لشعو$ �!` �لحّرية �ُمعينة �لمظلو`؟ !في قرD �لعشرين �لذl قالو� 
�نه قرD �لنو7 ��لحضا7
 فلم نَر من نوB7 �ّال بريق �لبا7�� �لهيب 
�لنا7، �لم ُنبِصر من حضا7ته �ّال �لبنا�w ��لدباباU ��لحر�ئق �لتي 

شمَلت ثلث �مشق، !قد` �!جمل مدD �لدنيا؟
فيه من   D� �لفرنسي؛  للتا7يخ  �لسوl7 عد��ً  �لشعب  ليس 
�أل�$  يحب  �من  �لحّرية،  منا7  7فعو�  �لذين  بأبطاله  ُيعَجب 
�لقومية،  ��لخطب  �لوطني  �لشعر  من  فيه  ما  �يحفظ  �لفرنسي 
�لكنه ال يحّب من ينا�عه حّقه في �لحيا
 ��لحّرية، ال يحّب من 
يسلبه !7ضه �يضع �لمسدd على صدغه. فهل هو َمُلو` في هذ�؟ 
 z7هل في �لدنيا !مة تحّب من يسطو على حّريتها؟ هل في �أل
عاقل يحّب من يغلبه على ��B7 �ينتزn منه !مو�له �يتحّكم في نفسه 

�!هله؟
 DV�  َ̀ فعال �بال�كم؟  !7ضكم  ينا�عكم  من   Dتحّبو هل 
 dلنا�  Dُتعطُو� ألنفسكم   D�تأخذ ما  مثل  �لحّق  من   Dُتعطُو ال 
!ألننا ال  �لمدفع؟  بلغة  نخاطبكم   D! نستطيع  !ألننا ال  !جمعين؟ 
نملك جيش فرنسا �!سطو� �نكلتر�؟ !ألD حّقنا لم يؤيَّد بالقّو
؟ 
فأين �DV مبا�³ ثو7تكم �لتي عّلمتمونا �ّياها في �لمد�d7؟ �!ين 
ليس  �لضعف   D� !علنتموها؟  !نكم  �عمتم  �لتي   Dإلنسا�  wحقو
عا�7ً �لكن �لجبن هو �لعا7، �نحن ضعاh �لكننا لم نجبن !بد�ً 
�ال نعرh ما هو �لجبن. نحن مغلوبوD على !مرنا �لكّنا لم نذ�ّ 
!بد�ً �ال ندl7 ما هو �لذ�ّ، �ننا نعرh كيف نموU ِكر�مًا ��V نحن 
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عجزنا !D نعيش كر�مًا، �ننا �ليو` لكما قا� مليككم فر�نسو� �أل�� 
في 7سالته �لى �لسلطاD �لعثماني، !قوp ملوk !�7ّبا يومئذ، �لتي 
كتبها يستنصرB فيها: "قد خسرنا كل شي" �ّال �لشرh". �من يملك 

�لشرh فقد ملك كل شي".
*   *   *
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-٨٦-

Uٍv `ستقبا� عا�� ...Uعا` فا n��� في

 lجمد بصر�فيه   Uفنظر �لتقويم  �لى   
فجأ 7!سي  7فعت 
عليه. !من �لممكن هذ�؟ !يحد� هذ� كله في هد�": يموU في 
هذB �لليلة عا` �ُيوَلد عا`؛ يمضي �لر�حل بذكرياتنا �vالمنا �vمالنا 
�لى حيث ال يعو� !بد�ً، �ُيقبِل �لقا�` فاتحًا �7Vَعيه ليأخذ قطعة من 
 
نفوسنا �جز"�ً من حياتنا، �ال ُيعطينا بدًال منها شيئًا؟ �هل �لحيا

�ّال !عو�` فوw !عو�`، �هل �لنفوd �ّال �لذكرياU ��آلال`؟

لقد  �!حلم.  �!تذّكر  !فّكر  ��لمأتم،  �لمولد  بين  �جلست 
تعّو�D! U !جلس هذB �لجلسة كّلما �نصر` عا`، !صّفي حسابي 
مع �لحيا
؛ !نظر ما�V !خَذU �ما�V !عطت، �!�7قب هذB �لقافلة 
من �لسنين �لتي بد!U مسيرها منذ بد! �لزماD، �لست !�l7 متى 
بد! �لزماD، ��لتي تنتهي �لى حيث ال يدl7 !حد �ّال �هللا. كنت منذ 
سنة ١٩٢٨ !كتب �!َبًا مقالة كّلما ُ�لد عا` جديد، !7ثي فيها �لعا` 
�لمتوّقد،  �لذهن كالمصبا�   Dقد`. كا lلذ� �لذl �ّلى �!ستقبل 
فجّف فيه �لزيت �َخَبت �لشعلة �قا7$ �النطفا". كاD طريق �ألمل 
�لحد��،   Bال تحّد� z7لعو�� تعترضه  فسيحًا، ال  !مامي ممتد�ً 
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فيه �أل	�، حتى  �لعقبا� �توّعَر�  فيه  �لطريق �قامت  فضا# 
بتُّ *	قب *3 تأتي �لساعة �لتي *	�0 فيها مسد�-�ً فال *مشي بعدها 

*بد�ً.

�ستمر	� طو@ هذ0 �لسنين *كتب في مطلع كّل سنة، *سمو 
بعضه  �لمطِرC، �*هبط في  بالمعِجب  فآتي  *كتب  ما  في بعض 
فأقو@ كالمًا يمّس LM�3 سامعه �ال يصل Iلى قلبه. *قّر بهذ� بلساني 
 Oلذ�لنسر �ئمًا؟ حتى �(١) يجّو- -�َمْنذ� .Oقبل *3 َيِصَمني به غير
�لفضاX، يسّف  *عالي  �لِجو�X(٢) �يضرC بجناَحيه في  يحلق في 

*حيانًا حتى ليكا- يلمس بهما �أل	�.
مطالع  في  كتبت  مّما  �آل3   Oّيد تحت  فيما  فّتشت  �لقد 
�ألعو�b فلم *جد Iّال �لقليل، *كثر0 قد ضا[ فيما ضا[ مّما كتبت 
�نشرُ�، �بقَيت قطعة عنو�نها >نشيد �لو-�[<، ليست عندO �آل3 
على  *عر�  فقلُت:  �لمجد<(٣)،   hهتا< كتابي  في  *نها  �*ظّن 
-ليًال عليها  ليكو3   Oما تحت يد >�لشر# �أل�سط<   X�قّر  j-لسا�

�نموLجًا منها، �ألنه فصل من فصو@ هذ0 �لذكريا�.
 b- في مطلع عا�كا3 مّما �جد� منها مقالة كتبتها في بغد
�لثانوية  في  �لعربي   C-لأل مدّ	سًا  فيها  *عمل  �كنت   ،١٩٣٧

______________________
(١) ُتكتب متصلة هكذ� �ُتكتب منفصلة.

.X�ألجو� O* ،(٢) جمع جّو
(٣) �لمقالة في كتاC >هتاh �لمجد<، �قد عا- �لشيخ Iلى Lكرها �َنَشر 
�لقسَم �ألكبر منها في �لحلقة ٢٢٣ من هذ0 �لذكريا�، فمن شاX قر*ها 

في �لجزX �لثامن (مجاهد).
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�لمركزية، �*حاضر *حيانًا في -�	 �لمعّلمين �لعليا �*-ّ	s في -�	 
 X�	َقو 	�آل3)، �هي في -�لشريعة �ألعظمية (�هي كّلية �في  bلعلو�
��سعة جميلة L�� *شجا	 ملَحقة بمسجد *بي حنيفة، �*ناb فيها 
�حدO. فأِ	قُت ليلة 	*s �لسنة �طا	 �لنوb من عيَنّي، �جلست 
*فّكر فيما مضى من عمرO، فخطَر� لي خو�طر جمعتها في مقالة 
�لرسالة في مستهّل  ُنشر� في  >بيني �بين نفسي<،  كا3 عنو�نها 

Lلك �لعاb، قلت فيها:
نظر� من �لنافذj فإL� كل شيX *	�0 نائم، هذ0 �لنخلة �لتي 
تقوb ِحيا@ شّباكي، �قّبة �ألعظمية �لتي تبد� من �	�ئها، �-جلة 
 �LI� .ها بشعاعهXيغسل ما Oلذ�لقمر �صامتة َمهيبة، � Oلتي تجر�
في  يمتّد  �لذO ال  �لطريق  منهوكًا. على  يسير  �لطريق شبح  على 
سهل �ال �عر، �ال يسير على سفح جبل �ال شاطئ بحر، �ال 
يسلك �لصحر�X �ال يختر# �لبساتين، �لكنه يلّف �لسهل ��لوعر 
��لجبل ��لبحر ��لصحر�X ��لبساتين، �كل ما تحتويه �من يكو3 

فيها.
على �لطريق �لطويل �لطويل، �لذO يلو| كخّط *بيض يغيب 
*�له في ظالb �أل{@ �يختفي Mخر0 في ضباC �ألبد. 	*يت شبحًا 
يسير على طريق �لزما3، �سمعت صائحًا يصيح بالدنيا �لنائمة: 

تيّقظي، 3I �لعاb يرحل �آل3.

ففتَحت �لنخلة عينيها �نظَر�، فلما 	*ته قالت: قد 	*يت 
عشر�� مثله تأتي �تذهب، فلم تبّد@ شيئًا. �لفأs ال تز�@ باقية، 
��إلنسا3 ال يز�@ ينتظر تمرO ليسلبني هذ� �لتمر، ثم LI� قنط مّني 
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�لر�حل؟   bللعا� لي  فما  لها.  َ�قو-�ً  �جعلني  �لنا	  بلذ[  كافأني 
�*غمَضت �لنخلة عينيها فنامت �لم تكتر�.

مثله  مئا�  	*يت  قد  قالت:  *بصَرته  فلما  �لقّبة،  �نظَر� 
كما  حولي  قائم  �لنخيل  فهذ�  شيئًا،  تبّد@  �لم  �تر�|   Xتجي
تسطع   bلنجو�� �تغيب،   bيو كل  علّي  تطلع  ��لشمس  كا3، 
 O	فتأخذ *حجا bتنتظرني، تريد *3 *هر �	أل�فوقي كل ليلة، �
كا3  �إلنسا3:  Iّال  يتبّد@  لم  حاله  على   Xكل شي �تأكلني.  Iليها 
�لخليفة يمشي تحتي �يخطر بين *ساطيني في ُحَلل �لمجد �*	-ية 
�لجال@، 3I *مر *طاعت �لدنيا، �3I نا-� لّبى �لجميع، �3I ما@ 
*Lّلة  عّبا-�ً  *مجا-�ً  *جّلة  به  �لناs يطوفو3  مالت �أل	�، �كا3 
هللا �ملوكًا *عّزj على �لناs، فأصبحت �حيدj منعزلة ال *	� Iّال 
هذ0 �لفئا� من �لعاّمة �لمساكين �لذين تعّر�� من كّل جاI 0ّال جا0 
�لعبا-j، �حسبكم به من جا0، �مجد Iّال مجد �آلخرj �هو *عظم 
�ألمجا-، فما لي �للعاb �لر�حل؟ �*غمَضت عينيها �عا-� تحلم 

�لم تكتر�.
�تنّبَهت -جلة �نظَر�، فلما 	*ته قالت: قد 	*يت مثله *لوفًا 
Iّال  يتغير  �لم  شيئًا،  �لكو3  في  تعمل  فلم  �لطريق  هذ�  في  تمّر 
تتّو� هاَمها  �لفخمة،  �لقصو	  تقوb على شاطئّي  �إلنسا3. كانت 
�لعظمُة �يحّل *	جاXها �لجال@، �يمثل في *بهائها �لمجد �يقف 
على بابها �لتا	يخ، يصد	 عنها �يكتب حديثها، �تنبثق منها *شعة 
�لحضا	j ��لفّن، �تسطع منها *نو�	 �لعلم ��أل-C، �ُتشِر# منها 
*شّعة �لخير ��لدين، �تومض في شرفاتها �*	ِ�قتها �لعمائم �لتي 
 Oلذ�فما  .bلعلو�حفلها بالفضائل �*� s��	 hكانت على *شر
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�با-  �لخالفة  Lهَبت  �لكن  �لقصو	  بقَيت  �ليوb؟  Lلك  من  بقي 
�لمجد، َبيد *L 3لك لن يد�3I ،b طريق �لزمن ال يز�@ مسلوكًا. 

ثم صمتت �عا-� تجرO كما كانت تجرO، �لم تكتر�.
�*نصت �لقمر �*طّل ينظر، فلما 	*� �لعاb �لر�حل قا@: لقد 
	*يت ماليين مثله، �قد مللت مّر �لسنين �كّر �لعصو	، فما لي 
.Oلكو3 �لم يكتر�، �بقيت �حد�0 على 	له؟ �عا- يفيض نو�

بقيت �حيد�ً فنظر� في نفسي. لقد صحبت تسعًا �عشرين 
�قتربت من Mمالي؟ هل -نو� من  �لزما3، فهل  قافلة من قو�فل 
�لغاية �لتي *سعى Iليها في سفرO؟ ثم سألت نفسي: ما هي �لغاية 
�لتي تسعين Iليها؟ *تسيرين Iلى غير ما نهاية؟ كّلما مّر عاb تعّلقِت 
Iلى  فيقذh بك   b�ألعو�من  bبه فسرِ� معه حتى يضيق بك عا

��-O �لمو�. *ال تعلمين Iلى *ين �لمسير؟

��لمقالة طويلة، تجد�نها في كتابي >صو	 �خو�طر<.

*   *   *
�في مستهّل عاb ١٩٣٨ كنت مدّ	سًا في �لكّلية �لشرعية في 
فيها  لبنا3<، فكتبت مقالة طويلة  ُتدعى �آل3 >*{هر  �لتي  بير�� 
فلسفة �فيها فكر �فيها شعو	، �فيها كالb جميل فا	� من �لشعو	 
 bخر -قاتها في عاM لساعة�لفكر. �صفت فيها كيف -ّقت �من �
 Cُلطال� 	فابتد ،bليو�لك L في s�	لد�نتهت بانتهائها �١٩٣٧ �
�ألبو�Cَ �بقيت �حدO *صغي Iلى خرير نهر �لزما3 من �	�X جد�	 

�لصمت.
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 �� �لذكريا�  �لشرعية (كما سيأتي في هذ�  �لكّلية  !كانت 
شا7 �هللا) في عما'تين في 3خر >�لَبْسطة<، قر( مد'سة �لَمقاصد. 
!كنت Aنا@ !حد: ليس فيهما غير:، فطا> سهر: تلك �لليلة، 
�لتر�@  �لبقا7، فخرجت فركبت  Aُعد Aستطيع  !ضاI صد': !لم 

.Kلى ساحة �لبر�

موحشة  َيبا(،  خر�(  سمعت-  -كما  �آل�   Kلبر� ساحة 
Aنقاضًا تعّشش  �لليل، قد صا'� عما'�تها  �لنها' مظلمة في  في 
�لشعر�7،  كما يقو>  �لبو@ !�لغربا�، تعّشش حقيقة ال 'مز�ً  فيها 
�لبلد، يؤّمها طّال(  ُلّب  �نسا�. !قد كانت يومئذ  ال يعيش فيها 
لهم  ما  يتسّلو�،   �A يحّبو�  !�لذين  بالجما>،  !�لهائمو�  �لما> 
Aعما>. �جتمَعت يومئذ �لُمَتع فيها !لكْن َنأَ� �لتقوa عنها. كانت 
تقو@ !'�7 بيوتها، على ُبعد Aمتا' معد!bc من !سطها بيو� �لبغايا 
شامخا� كالقصو'، سابحا� بالنو'، على Aبو�بهّن لوحا� كبا' 
!�ألطبا7  �لمحامين  Aبو�(  على  �للوحا�  ُتعلَّق  كما  بأسمائهن 

.hلخو�! iلجو� jقها �هللا لبا�kلتّجا'! كفر� بأنُعم �هللا فأ�!
ببلد:؟ !لكن  AAشمت  بلد:.  فهي  Aقو> هذ� شامتًا،  !ما 
Aقوله ليتو( �لغا'I بالمعاصي !يؤ!(، !ليعتبر من ال يز�> على 
�لشّط لم يدُ� من �للّج !لم يد'كه بعُد �لغرA! .Iشهد لقد cخلت 
عشرين بلد�ً من بلد�� A!'ّبا، كنت a'A منها ما ير�� �لماشي في 
 bيت في !�حدA' كتشف �لخبايا، فماA خل �لز!�يا !الcA لطريق، ال�
منها مثل �لذ: كنت A! ��'Aنا Aمشي في بير!� مّما ال يرضا� �هللا 

.jطها' �لناA ال ُتِقّر�!
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فإّنا هللا �Iّنا Iليه 	�جعو3، �نسأله *3 يجعل ما قاست -	سًا 
نافعًا لها، -	سًا كافيًا ال تحتا� Iلى غير0، تحسن �الستفا-j منه 
 bلسال�ألمن ��ليها I لغّمة �*3 يعيد�النتفا[ به، �*3 يكشف عنها ��

��لنعمة.
نصف  �لبر�  ساحة  في   Oحد� مشيت  �لمقالة:  Iلى  *عو- 
 h*نصا� �	لسكا�ّال I لسابلة، �لم *جد� Cّال *عقاI لليل فلم *جد�
�لسكا	�، فضجر� �ضا# صد	O �مأل نفسي �لشعو	 بالوحشة، 
 Xلبر� يضحك بالكهربا� �*حسست فر�غًا مخيفًا، فتركت ميد�3 
�يرقص على �أللحا3 �لتي تنسكب على �لميد�3 من L	� �لبنى 
 s*	 بعيد �لناs يحتفلو3  �لفتو3، �تركت  فتغمر0 بجّو  �لرفيعة 
�لسنة، ال يتأملو3 معاني �لوجو- �فلسفة �لوجو- �حقيقة �لزما3، 
�لمر�قص  هذ0  في  �لو�طية  ��لّلذ�ئذ  �لرخيصة  �لُمَتع  يبتغو3  بل 
*مشي  �لبحر،  �لخمر ��لعهر. �يّممت شطر  �لغا	قة في  �لخليعة 
�ألنس  فقد�  لعّلي حين  �لخالية،  �لمنعزلة  �لمظلمة  �لطر#  في 

بالناs *جد �ألنس بالطبيعة.
ُ*نس  عندها  ألجد  Iليها  �لجأ�  �لبشر  من   Oيد نفضت 
��لمسافا�  �ألبعا-  فتّمحى هذ0  Iليها  *نظر  قلبي،  نفسي �	�حة 
�لتي تفصل بيني �بين *هلي، �تبد� لعيني حافلة باأللو�3، *لو�3 
*3 يجمعها في لوحة. �َمن  *بر[ مصّو	  �لتي ال يستطيع  �لطبيعة 
َلَعْمرO يصّو	 *لو�3 �لغر�C *� *لو�3 �لزهر في �لر��، *� يثبتها 

على لوحة باأللفا� ��أل�{�3 *� باألصبغة ��أللو�3؟

 3I �لو�حدj؛  �لحقيقة  تعّبر�3 عن  لغتا3   C-أل�لتصوير ���
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�لطبيعة �بر في �أللو�� �لكن �لفّن �لبشر� �بر في �ألصو��، 
��لطبيعة ليست موسيقية فّنانة �لكن عندها من �أللو�� ما ال نهاية 
من  �لطبيعة  في  هل  لها.  �كتبه  عليها  �هللا  قّد45  �لذ�  هذ�  له. 
�ألصو�� Aّال هدير �لمو? �خرير �لنهر �حفيف �ألشجا5 �تغريد 
�لبالبل �سجع �لحماE �قصف �لرعد؟ هذ4 موسيقاها، �ِمن هنا 
كانت �لموسيقى �لبشرية �سمى �لفنو� ألنها �بتكا5 �تجديد، على 

حين �ألJK ��لتصوير تقليد.
يتساقط  بالمطر   �MA� �لبحر ساعتين،  على شاطئ  �قعد� 
 Pلسحب قد نسَجت في �لسما� �Mعلى �جهي �يد�. فنظر� فإ
ليًال Yخر، ��MA �لمطر يهبط متالحقًا ثم يستحيل َبَر�Kً طّياشًا، ثم 
بها،  �بالي  ال  مكاني  فلبثت  �لطبيعة جنونها.  �ُتَجّن  �لريح  تهّب 
�لعظيم  5بنا  �لذ� خلقه  �لعظيم  �لكو�  ألنني تصو�5 سعة هذ� 
فر�يت �لبحر نقطة في عين ُ[َحل �� �لمشتر�، ��5يت ُ[َحل �� 
�لمشتر� نقطة في عين نجم من هذ4 �لنجوE �لتي ال يزيد مرYها عن 

نقطة مضيئة في قّبة �لفلك، فتركتها ��نصرفت Aلى نفسي �فكر.
��حمل  Aليه  �طمئّن  صديق  حولي  �ليس   Eيَتَصّر  Eلعا�  �A
، ��شا5كه Kمعة يذ5فها معي على �لفقيد �لر�حل �Kلو� Pمعه �عبا
�بسمة يمنحها هذ� �لمولوK �لجديد. لقد �نتظر� �� تشعر �لطبيعة 

بي، ��ين -َلَعْمر�- مكا� �لشعو5 من �لطبيعة؟
 fبجما �لربيع  يشعر  هل  �لكن  �لربيع،   fبجما �شعر  �نا 
 �M نو�� في �لطبيعة مخلوقًا حيًا �K نفسه؟ لقد ��5 �لكونتيسة
 hلصبا� i�5 �Mلكن ما� ،Pجالَست �لمسا� hشعو5، فعانقت �لصبا
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 jلفتا� بين  �لربيع  يفّر#  هل  نو�O؟   O- �لكونتيسة  في   Xلمسا��
�يقبل  ليشّمها  �لحبيب  Iلى {�جها  بفمها  لتقّدمها   jلزهر� تقطف 
�لفم، ��لبقرj تقطف �لو	قة لتمأل بها معدتها؟ �*نت *يها �لجبل... 
�لقلوC، فهل  �لتي تفّتت �ألكبا- �تذيب  �لفو�جع  كم 	*يت من 
شعر� بشيX منها؟ هل حزنَت؟ هل تألمَت؟ *شَعْرَ� يوb عصَفت 
بأفو�ههم  فأطفؤ��  �لُقّو�- من ثالثين سنة  نفر من   s��بر  jألَثر�
 hكتا* �لر��s من  �لعالم ظالمًا، �نزعو�  �لسالb �ملؤ��  شعلة 
�لتا	يخ،  في  من جماجمهم مجدهم  يبنو3  نهضو�  ثم  *صحابها 
 bبالجثث �ُغسلت بالدمو[ �تجلبَبت باآلال �	أل�متأل� �فلما 
*بناXهن  يبكين  ��لُيتم، �لّما سهَر� �ألمها�  ��أل�جا[ ��لثكل 
قبو	هم كما ضاعت *سما�هم، �عكف �ألطفا@  �لذين ضاعت 
 Xلعظما� �لُقّو�-  كا3  ُيجيب،  ليس  َمن  ينا-�3  >بابا<،  يهتفو3 
يحتفلو3 بالظفر! *شعر� بشيX من Lلك يا *يها �لجبل؟ *شعر� 
باأل	�مل ��لصبايا ��ألطفا@ يفّتشو3 عن �لخبز، �لخبز �ألسو-، 
Iليك  �نظر��  �لجبل)  (	جل  ِ	جلك  توّسد��  يجد�0  لم  فلما 
صامتين ثم ماتو� جائعين، كما ما� *لوh �*لوh في سبيل مجد 

�لقّو�- �لظافرين(١)؟
�كم 	*يت يا لبنا3 من متع �لحب، �كم *�� Iليك �لعاشقو3 
فاستظلو� بظلك �تعانقو� بِحْجر�، �شربو� خمر �لعيو3 �سكر�� 
بنجو� �لحّب! *ها� Lلك عاطفَتك يا لبنا3؟ *َحّر� قلبك كل Lلك 

______________________
قبل  ُكتَبت  �لمقالة  أل3  �أل�لى  �لعاّمة   Cللحر �لوصف  Lلك  كا3   (١)

�لحرC �لثانية.
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*يها �لجبل �لتّيا0 �لذO يخطر بحلله �لخضر�X �لز�هية �يتيه بعطر0 
�لخالد؟ فأين هو مكا3 �لشعو	 من �لطبيعة؟

شعو	�ً  *	هف  *نت  هل  �لسّيا@،  �لرقيق  �لبحر  *يها  �*نت 
 Xألحيا�نت تلتهم *� Xلشقا�� sلبؤ�عاطفة؟ *يحزنك منظر  #ّ	*�
*ين هو  �لشعو	؟   �L نت** �لبشر �تفتح فا� البتالعهم؟  �تخنق 
�لشعو	؟ �*ين *جد �لعاطفة في �لطبيعة؟ **بتغيها في �لبركا3 �لهائل 

�لُمحر# *b في �لعاصفة �لعاتية �لمدّمرj؟
�لبشر، فلمن *لجأ؟  *يِْسُت من  *يِْسُت من �لطبيعة كما  لقد 

لمن *لجأ، �يحك يا نفس، �هذ� �لعاb يوشك *3 يمو�؟
�لعقل يتفلسف فقا@:  �لنفس �لم ُتِجب، ��نطلق  فعجَز� 
3I في �لطبيعة َلِحّسًا �تمييز�ً. ضع ّL	j ��حدj من �لفحم �خمسًا 
من �أليد	�جين يأخذ �لفحم *	بعًا �يد[ �لو�حدj، �مهما ضاعْفَت 
�لعد- تبقى �لنسبة ثابتة، *فليس هذ� -ليًال على *3ّ �لجما- يميز؟ 
�لزئبق  فإ3  �لزئبق،  عليها  �*لِق  معا-3   jبين عشر �لذهب  �َضع 
 3ّ* -ليل على  في هذ�  *فليس  ما عد�0.  �يد[ كل  �لذهب  يعانق 
 j	�نك ال تحّس حرI :نظر لنفسك�ً؟ ��	لجما- عاطفة �شعو�في 
 j	�لحر�3 �-، �لكن ميز�شتّد �{� �LI ّالI X�لهو�لجّو �ال ضغط �
(�لتيرمومتر) �مقياs �لضغط (�لبا	�متر) يحّسا3 بهما، *فليس هذ� 

-ليًال على *3ّ �لجما- *	هف حسًا من �إلنسا3؟

�لبحر  Iلى  �نظر�  �لعقل.  قا@   Oلذ� لهذ�  *نتبه  لم  �لكني 
 ،O-ّلما�لعالم � �ّال هذI �	* لطبيعة؟ *نا ال�لبحر؟ ما �فقلت: ما 
في  محّطة   @�* �لر�|   3I عو�لِم؟  من   j-ّلما�  X�	�  �Lما �لكن 
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 Oلبشر� �لعقل   3I نبلغها؟   3* �ستطعنا  �لعو�لِم، فهل  طريق هذ0 
يمشي Iليها منذ بد* صناعة �لتفكير، �ال يز�@ في �لطريق لم َتبِْن 
�لمكا3، �لكن ما هو  Iنني *عرh *شياX كثيرj تمأل  له معالمها. 
�لمكا3؟ �حو�-� كثيرj على مد� �لزما3، �لكن ما هو �لزما3؟ 
فإL� كنت ال *عرh 	�حي �لتي *عيش بها، ال *-	O ما هي، �ال 
*-	O ما �لزما3 �لذO هو 	*s مالي �ال �لمكا3، فما *-بنا �ما 
كتاباتنا، �ما سعُينا �ما عملنا؟ *لسنا مثل �لقافلة �لتي ُجّن *هلوها 
فانطلقو� يركضو3، ال يعرفو3 من *ين جا��� �ال Iلى *ين يذهبو3، 

�ال يهد��I 3ّال LI� هّدهم �لتعب فسقطو� نائمين كالقتلى؟
كذلك نحن LI نعد� على طريق �لحياj نتسابق كالمجانين، 
نفتح  �لتي  �للحظة  من  *بد�ً  نعمل  نتسابق.   bَعال O	ند �لكن ال 
فيها عيوننا في �لصبا| Iلى *3 يغلقها �لنعاs في �لمساX، نعمل 
كل شيI Xّال *3 نفّكر في *نفسنا *� ننظر من *ين جئنا �Iلى *ين 

�لمصير؟ فما �لذO �ستفدُته من عمرO؟
طلبت �لمجد �أل-بي �سعيت له سعيه، �*Lهبت في �لمطالعة 
حّدj بصرO �مأل� بها ساعا� عمرO، �صرمت �لليالي �لطو�@ 
*قر* �*طالع، حتى لقد قر*� �*نا طالب كتبًا من *-باX �ليوb َمن لم 
يفتحها مّرj ��حدj لينظر فيها(١). �كنت *	جو *3 *كو3 خطيبًا يهّز 
�لمنابر �كاتبًا يمشي بآثا	0 �لبريد، �كنت *حسب Lلك غاية �لُمنى 

______________________
(١) بد*� *قر* سنة ١٣٣٥ �نحن �ليوb في سنة ١٤٠٥، �*نا *قر* *كثر 
في  (�*نا  مئة صفحة   bيو لكل  قّد	�  فلو   ،O	نها� ليلي  ساعا� 
من  �نصفًا  مليونين  قر*�  ما  مجمو[  لكا3  *ضعافها)  *قر*  �لحقيقة 

�لصفحا�!
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�*قصى �لمطالب، فلما نلُته *� نلت بعضه {هد� فيه �Lهَبت مّني 
حال�ته، �لم *ُعد *جد فيه ما ُيشتهى �ُيتمّنى.

�ما �لمجد �أل-بي؟ *هو *3 يذكر� �لناs في كّل مكا3 �*3 
يتسابقو� Iلى قر�jX ما تكتب �سما[ ما تذيع، �*3 تتو�	- عليك 
كتب �إلعجاC �ُتقاb لك حفال� �لتكريم؟ لقد 	*يت Lلك كله، 
فهل تحّبو3 *3 *قو@ لكم ماL� 	*يت فيه؟ سر�C، َقْبض �لريح. 

*غلق يد� على �لريح ثم �فتحها ال تلَق فيها شيئًا.
يتخيل �لكن، �*حلف  *-يب   bَكال �قو@ هذ* ما  ال ��هللا، 

لكم لتصّدقو�: ما *قو@ Iّال �لحقيقة �لتي *شعر بها.
صد�	  �*حتّل  �لمنابر  هذ0  *علو  سنة(١)  خمسين  من  *نا 
 bيو من  �إلL�عة  في   sلنا� *كّلم  �*نا  ��لصحف،  �لمجّال� 
يوb جاXنا  �لر�ئي من  في  �ير�نني  �إلL�عة، �يسمعونني  ُ*نشئت 
��لحجا{  ��لعر�#  �مصر   bلشا� في  خطبت  �لطالما  �لر�ئي. 
 ،Cلقلو� {لزلت  ُخطَبًا  *�	ّبا  بال-  من  �كثير  �*ند�نيسيا  ��لهند 
*حا-يث  كانت  مقاال�  �كتبت   ،sلنا� شغلت  �محاضر�� 
مجالسهم. �لطالما مّر� *ياb كا3 �سمي فيها على كّل لسا3 في 
بلدO، �في كّل بلد عشت فيه *� �صَلت Iليه مقاالتي. �سمعت 
�لتكريم،  حفال�  في   Xلثنا� ُخطَب  �تلّقيت   ،Cإلعجا� تصفيق 
 s	-� .سائل	مقاال� � لي �علّي،  �لكالb عني،  في  �قر*� 
 ،s	�لمد�عني في  �ما كتبت �ما قالو s	ّ-ُ� ،	بي ناقد�3 كبا-*
�إلنكليزية  �لدنيا:  في  �نتشا	�ً  لغتين  *�سع  Iلى  منه  كثير  �ُترجم 

______________________
(١) من سنة ١٣٤٥هـ.
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��أل	-ية، �Iلى �لفا	سية ��لفرنسية، OI ��هللا. فما �لذO بقي في 
.Xلك كله؟ ال شيL من Oيد

لي  ُيكَتب  لم   3I �Iني   ،Xلكم: ال شي قلت   3I صّدقوني 
بعض �لثو�C من �هللا على بعض هذ� *خر� صفر �ليدين. Iنني *قف 
في مطلع �لعاb ألحاسب �لحياj على ما *عطتني �على ما *خَذ� 
مني، فأجد *نها *خَذ� مّني عمرO �لذO هو 	*s مالي، فإ3 لم 
*خر� من هذ� �لعمر بعمل صالح �مغفرj من �هللا *ُكن قد خسر� 

.Xكل شي

ما  Iّال  لي  يبقى  L 3Iهبُت، ال  �لدنيا يذهب  ما في  3I كّل 
قّدمت آلخرتي. بسم  �هللا �لرحمن �لرحيم: {��لَعْصِر، 3ّI �إلنسا3َ 
بالحقِّ  �لّصالحاِ� �َتو�َصْو�  Mَمنو� �َعِملو�  �لذيَن  Iّال  ُخْسٍر،  لفي 

�َتو�َصْو� بالّصْبِر}.

�لعاb، *سألك *3  Iليك في مطلع هذ�   Oمّد يد* Iني  �للهّم 
تغفر لي ما مضى �*3 توّفقني فيما يأتي، �*3 تريني عّز �لمسلمين 
لي  تختم   3*� ��نقسامهم،  تفّرقهم  	*يت   3* بعد  ��تحا-هم 
�هللا  Iلى  بقلبه مخلصًا  توّجه  من   X�لُقّر� من  �هللا  بالحسنى. �	حم 

�قا@: Mمين.

*   *   *
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-٨٧-
�لسنة �لتي ماU فيها شيخ �لشا`

�لحو���  جليل  من   Dلقر� هذ�  !��ئل  في  �مشق  على  مّر 
�فا�� �لخطو$ ما لو مّر على �لشامخاU �لر��سي َلَجَعلها �كًا، 
 Dإليما� له   Uفأعّد هبا"،  لصيّرها  �لصّم  �لجالميد  !� �قع على 
�لذl ال يزلزله 7ُْ�" ��لثباUَ �لذl ال ُتزيله مصيبة، �صبرU عليه 
 n7!َلَِفت قو��مّس �لضّر  U�َصبر �لعظيم على �لعظيم، حتى تعّو
�لدهر، �صاD� U7َ !صابتها ِسها`ٌ تكّسَرU �لنِّصا�ُ على �لنصا�.

�غد� !بناaها -لهو� ما 7!�� من �لبال" �ما �7ضو� نفوسهم 
 Dيهتفو�لنائبة،  Dال يجزعو�لمصيبة  Dعليه من �لصبر- ال  يألمو

بالزماD كّلما تعب من َمسا"تهم:

فهاتِها�Dْ كاDَ عندkَ يا �ماDُ مصيبٌة  َ̀ �لكر� بِه  تسوُ"  مّما 

َنكَبت �مشَق �لحرُ$، !عني �لحر$ �لعاّمة �أل�لى، فقّلت 
َيُمت  لم  َمن  �لرجا�:  �با�  �لُعشب،   dلنا� !كل  حتى   Uألقو��
من  َيُمت  لم  �من  ��لفرنسيين  �إلنكليز  �لحلفا"  برصا�  منهم 
�لجوn ماU على مشانق جما� باشا، حتى لم يبَق في �مشق �ّال 
 Uمشق من ما�طفا� 7ُّضع. فشّيَعت !� ،nنسا" ُجّو�7ُّكع،  mشيو
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�حدبت على من بقي، ما خاU7 �ال جزعت. �صبرU �مشق.
ثم كانت ميسلوD، فاعتدp �لغاصب �لدخيل على 7$ �لبيت 
��ستبا� �لِحمى، �!تى على �لديا7 فجعلها حصيد�ً كأD لم َتْغَن 
 �V�� ،7كل شي" قد �نها �Vفإ Dمشق من ميسلو� U�عا�باألمس. 
�لد�7 خو�" كأنما لم ُيَشْد فيها ُملك �لم َتُقم فيها ��لة �لم يكن لها 
�ستقال�. فدفَنت �مشُق بيدها !بناَ"ها �!قسمت على قبو7هم �لقَسم 

�ألحمر، �ما بكت �ال شكت. �صبَرU �مشق.
 Dقد حا Dْمشق تعلن في !بنائها بأ�فهّبت  ،
ثم كانت �لثو7
 Dكا�  ،d7لد� من  ما�V حفظتم  فأ7�ني  �أل��   Dالمتحا� موعد 

�المتحاD في �wّ �لبا$:

باٌ$ �لحمر�ِ"  ُيَدwُّ�للُحّرية  جةٍ  ُمضرَّ يٍد  بكلِّ 
�قًا  �لشا`   Dمد من  �غيرها  �مشق  !بنا"  من  �ألبطا�  فدّقه 
 dلنا� فثا7  با7يس،  في  >�لّسين<  جو�نب  �لى   Baصد�! �صلت 
بالنا7!   Bقالو�: !طفئو بر�p يشتعل!  قيل:  يقولوD: ما�V؟  فزعين 
فكانت �لمعركة بين �لما" ��لنا7، بين �لد` ��لحديد، فرّ� �لشعُب 
 D�� لمسّلح، فوقف �لجيش سنتين� lألعز� جيَش فرنسا �لقو�
�نتهى  ثم  !متا7.  ستة  من  بأكثر  عرضه  �ما   Bيجتا� ال  تو�7  نهر 
�لى  �لمفجوعة  !بنا"ها، �قامت �مشق  �لشا`  �المتحاD، فدفَنت 
 Dكانت ميسلو�لقسم. � U�َمشق �لمحَرقة �لمهّدمة فجّد� zنقا!

�حدها فصا7تا �ثنتين: ميسلوD ��لغوطة. �صبرU �مشق.
قد جا"   Dْ! �مشق  فأعلَنت   ١٩٣١ Dكانو يو` ٢٠   Dكا ثم 
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 :
�المتحاD �لثاني. �كاD �المتحاD في فتح �لصند�w(١) فقالت �لقّو
 Uلحق، فانتصَر�� 
ال، �قا� �لحّق: نعم، فكانت �لمعركة بين �لقّو
>نعم<، �ُكسر �لصند�w، ��فَنت �مشُق !بنا"ها �جّد�U �لقَسم. 

�صرD ثالثًا، ميسلوD ��لغوطة ��لمرجة. �صبَرU �مشق.
 Uثا�لحا� Bلم ُتقِلقها هذ�لم تضطر$ � nلم تجز� Uصبَر
ُتبِكها، �لكن كلمة ��حد
 سَرU !مس في �مشق فتقلقَلت  �لم 
لها �مشُق ��ضطرَبت، �خّفت منها �ألحال` �نأp عنها �لصبر، 

فانفجَرU تبكي في نكبة �ليو` �لنكباUِ �لماضيَة كلَّها.
تلك هي �لكلمة �لرهيبة: ماU �لشيخ بد7 �لدين(٢).

*   *   *
�لر�ية  مثَل  لها   Dمشق، كا� 
قّو �لدين سّر  �لشيخ بد7   Dكا
في �لمعركة. �لر�ية مصد7 قّو
 �لجيش يستظّل !بطاله بها �يحمونها 
�فع  �ال  لها   
قّو ال  ضعيفة  �Vتها  في  �هي  ��نها،   Dيموتو�
في ساحة  يبا�7 عد��ً   D! �لتسعين ال يستطيع  لديها. شيخ قا$7 
قتا�، �لكن يستمّد منه �لمبا�7�D �لقّو
 في �لنضا�. ��ليكم هذ� 

�لمثا�:

______________________
 Bهذ في  عنه  حديثي  سبق  �قد  �لمزيَّف،   Uالنتخابا�  w�صند  (١)

.Uلذكريا�
(٢) هو �لشيخ بد7 �لدين �لَحَسني �لذl كاD ُيدعى محّد� �لشا` �ألكبر. 
�هذ� �لقسم من �لحلقة، من !�لها �لى هنا، جز" من مقالة ُنشرU في 

>�لرسالة< سنة ١٣٥٤ (مجاهد).
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لّما �حتّل �لفرنسيوD جامع تنكز �جعلوB مد7سة عسكرية، 
Vهب   .Bتالميذ  "�7� من  ��ألّمة  تالمذته،   B"�7�� �لشيخ  Vهب 
 lخل �لبا$، فلم يستطع �لجند�لبطي" حتى � Bخطو�بشيخوخته 
�لحاD! d7 يمنعه مع !D سالحه بيدB، بل خّبر a7سا"B. فلما جا" 
منهم من جا" لم يجد�� غا�يًا مقتحمًا ليرّ��B �ال محا7بًا مسّلحًا 
�لجبين  نو�7ني  �لوجه   wمشر كبير�ً  شيخًا  �جد��  بل   ،Bلينا�لو
 �Vما :Bقليل �لكال`، فلما سألو Uلشيبة، خفيض �لصو� مضي" 
يريد؟ قا� للترجماD: ياَبْه (�كانت كلمته هذB يخاطب بها �لصغير 
��لكبير) ُقل له: هذ� مسجد، ��لمساجد للصال
. �قد جئنا نصّلي 

فيه، فكم يكفيكم من �أليا` لُتخُلوB لنا؟

 Dلمنزلة لّما كا� Bكانت له هذ .Dمسجد�ً كما كا �عا�خلَي !ُ�
�لعلما" هم قا�
 �ألمة تسير ��7"هم �تأتمر بأمرهم، كّلما نزَلت 
 D�بها نا�لة !سرَعت �ليهم لتسألهم 7!يهم، ألنها تعلم !نهم ال ير
لها �ّال ما يو�فق �لشرn �ُيرضي �هللا. كانت للعلما" هذB �لمنزلة لّما 
كانو� يريد�D �هللا ��لد�7 �آلخر
، ما كانت �لدنيا !كبَر همهم �ال 
منتهى علمهم. ماتت في نفوسهم شهو
 �لجاB في �لدنيا فأعطاهم 
 dلو بما يسخط �لنا�7ضا �هللا  ���!�7�كله في �لدنيا،  Bهللا �لجا�
فرضي �هللا عنهم �!7ضى عنهم �لناd، ��بتعد�� عن !بو�$ �لُحّكا` 
��هد�� فيما بأيديهم، فسعى �لى !بو�بهم �لُحّكا` �عرضو� عليهم 
 lحُدهم في �لطاغية �لجّبا7 �لذ! pكل ما في !يديهم. لم يكن ير
يرتجف �لناd خوفًا منه �من بطشه، لم يكن !حدهم يرp فيه �ّال 
بشر�ً مثله، سيقو` غد�ً معه يو` �لحسا$ بين يَدl 7ّ$ �أل7با$، 
 Bv7 �V$. فإ�لكن في !�بها،  nفال يقو� له �ّال كلمة �لحّق يصد
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�لجّبا7 �لعاتي �سمع منه p!7 فيه سلطاD �لشرn فصغر !مامه.

 hموقف عّز �لدين بن عبد �لسال` مع �لملك �ألشر ��كرV�
ثم �لملك �لصالح، �Vكر�� موقف �بن تيمية مع ملك �لتتاV� ،7كر�� 
�لزهر�" �!��  باني   ،lلناصر �ألمو� �لمنذ7 بن سعيد مع  موقف 
 kعظم ملو! Dكا lلذ� �لمؤمنين في �ألندلس،  بأمير  َتسّمى  من 
!�7ّبا في عصرV� .Bكر�� موقف بكا7 بن قتيبة قاضي مصر مع �بن 
طولوV� .Dكر�� موقف �لنو�l مع �لظاهر بيبرV� .dكر�� موقف 
�لجّبا7.  �لمخيف  �لسلطاD سليم  مع   lفند! َ�ْمبيلي علي  �لمفتي 
�Vكر�� موقف سفياD �لثوl7 مع �لمهدV� ،lكر�� موقف �لشيخ 
سعيد �لحلبي مع �بر�هيم باشا... تلك كانت مو�قف �لعلما"(١)، 

لذلك كاD �لُحّكا` �لجّبا7�D يصغر�D !مامهم.
*   *   *

 Bعلى هذ Uمشق صبر� D� لم !قل عجبًا لّما قلت�لم !بالغ �
�لنكباU كلها �جزعت لّما سمعت بأD �لشيخ بد7 �لدين قد ماU؛ 
كّنا ��V قلنا >�لشيخ بد7 �لدين< فقط فكأنما نقو� �لعلم ��لصال� 
��لسيا�
 ��لمكانة �لتي ال تعلوها في عصرنا مكانة. كّنا نضر$ به 
�لحّد نقو�: "شو صا7  ثنا" على عالِم جا��  فإ�V سمعنا  �لمثل، 

 .
�لشيخ بد7 �لدين؟" لذلك فاجأنا نبأ موته �هّزنا هّز
 شديد
 Uلشا`، فما مضت على موته ساعا� �طا7 �لخبر في بال�

______________________
(١) �!كثرها في كتابي >7جا� من �لتا7يخ<.

 قلت: �ال تنسو� !D تقرa�� مقالة >صو7 من تا7يخنا �لعلمي<، �هي 
في كتا$ >مع �لناd< (مجاهد).
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حتى كاD جّلة علما" حمص �حما
 �بير�U، �َمن !سرn من علما" 
حلب قد �صلو� �مشق، ��متألU بهم ��B7 �لكبير
 �لو�سعة، بل 
!قبلو�  �لذين   dبالنا�متأل بهم � نفسه.   lلجامع �ألمو� �متأل بهم 
َمن  �ختيا7  في  �تد��لو�  �لعلما"  �جتمع  �لخبر.  لّما سمعو�  عليه 
ينعاB للناd، ثم شّرفوني بأD �ختا7�ني !نا لهذ� �لموقف. ال !قو� 
هذ� �ّ�عا"، �كيف �قد عرفه �لناd جميعًا؟ �!نا حين !VكرB !قّر7 

حقيقة ��قعة ال !سوw قضية فخر، �!حمد �هللا على هذ�.
 U7صر!� ،
�كاl!7 D !كثرهم !D تكوD خطبتي في �لمقبر
��لخطا$  فيه   Dمجتمعو  dلنا�  Dأل �لجامع  في   Dتكو  D! على 
بين �لجدD�7 !جمع للصوU من �لخطبة في �لمقبر
، ��لناd في 
 Bلم نُكن عرفنا يومئذ هذ�فيها يضيع.  Uلصو�� Dمتفّرقو 
�لمقبر

�لمكّبر�U، �نما كّنا نخطب بحناجرنا �حدها.

�لّما علوU �لمنبر ألتكلم �جدU �لحر` كله ��لصحن كله 
ممتلَئين بالناd، حتى �نك لو 7ششتهم بالما" لما �قعت نقطة منه 
�ّال على �نساD. �كنت ُ!سِمع -  بحمد �هللا  - �لمسجَد كّله بصوتي 
 Uلذكريا� Bلقد خطبت فيه من قبل كما مّر بكم في هذ�بال مكّبر. 
عشر�U من �لمّر�U بعد صال
 �لجمعة، �لكني لم !جد قط حشد�ً 
مثل هذ� �لحشد �ال �Vvنًا مصغية كالذl �جدُته هذB �لمّر
. �كانت 
 dكر !ثرها في نفوV! لكن�قلته فيها،  lكر �لذV! خطبة مرتَجلة ما
 Bني ألكتب هذ��ُيِطّل من عيونهم. �جوههم �على  �يبد dلنا�
!مامي  كأنه  Vهني  في  ماثل  ��لمشهد  سنة  خمسين  بعد  �ألسطر 

!بصرB بعيني.
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�خرَجت �لجنا��، �كا� طريقها من با� �لجامع �لجنوبي 
!لى شا/. مدحت باشا �لذ* يمتّد مستقيمًا من با� �لجابية !لى 
�لبا� �لشرقي. �!7� كا� شا/. �لشانزليزيه في با/يس �1 �لشا/. 
�لخامس في نيويو/< مشهو/�ً فإ� 1شهر شا/. في �لتا/يخ هو هذ� 
�لشا/.، 1ال يكفي �1 �سمه �/E في �لتو/��؟ ال 1عرA 1قد@ منه 
�ال 1عظم !ّال شا/. �لجمر�J في منى، �لذ* مّر منه !بر�هيم لّما 
1ُِمَر في �لمنا@ بذبح �لدR !سماعيل (!سماعيل ال !سحاO)(١) فذهب 
 �! .J�مّر Vله !بليس ثال Zلشا/. فعر� �ألمر فمّر من هذ�لينّفذ 
�لمكا� �لذ* �قف فيه !بليس في �لمّر�J �لثالV يوسو^ إلبر�هيم 
ال يز�d معر�فًا من تلك �أليا@ !لى �آل�، هذR �ألمكنة �لثالثة هي 

مو�ضع �لجمر�J �لتي نرميها في �لحّج.

1عوE !لى 7كر �لجنا��. ال، لم تكن جنا�� بل طُُرقًا ممتلئة 
�1له في  يقف،  بالنا^، �لم تكن موكبًا يمشي بل حشد�ً  كلها 
مقبر� �لبا� �لصغير �iخرR في �لجامع �ألمو*. لم تعرE Aمشق 
جنا�� مثلها !ّال �لذ* 7كر�R عن جنا�� شيخ �إلسال@ �بن تيمية، 
�لمؤّ/خو�) لإلما@  لنا  بغد�E (كما �صف  �لتي عرَفتها  ��لجنا�� 
لإلنسا�(٢)،  �لنا^  حّب  مقيا^  هي  �لجنا��  حنبل.  بن  1حمد 
ال �1 يحّفو� به في حياته حين ُيرجى خيرR �ُيخشى ضرR. !نه ال 

______________________
(١) خالفًا لما 7هب !ليه بعض �لمفّسرين �منهم �لقرطبي �لعظيم، ��لذ* 

7هبو� !ليه من 1ثر �إلسر�ئيلياJ كاEّعا�i �1 q/ ليس 1با !بر�هيم.
�لذ* حّققه 1خي ناجي  �لخاطر<  �بن �لجو�* في >صيد   d(٢) كما يقو

�قّدمت 1نا له مقّدمة طويلة �عّلقت عليه.
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يمشي في �لجنا�
 �ّال َمن يدفعه �لوفا" �من يرجو لنفسه �للميت 
�لثو�$.

�كانت مجالس �لتعزية في �لشا` يومئذ ُتعَقد في �لمساجد؛ 
 
لم يكن فيها من �لبَِدn �ّال �لشي" �لقليل. يجتمع �لناd بعد صال
مجّلد  جز"  كّل   Dvلقر� !جز�"   l!) �لربعة  عليهم   n فُتو�َّ �لعشا" 
على ِحَد
) فيقر! كّل منهم �حدB، حتى ��V �نتهت �لقر�"
 سألو� 
�هللا !D يهب ثو�بها للميت ��عو� له، �شربو� ما" ُمَحّلى بالسكر 
��نصرفو�. �قد �ختلف �لعلما" في �صو� ثو�$ �لقر�"
 للميت، 
�لكن �بن �لقيم جا" بنحو !7بعين �ليًال على �صولها، ��لمسألة 

خالفية ��هللا !علم بالصو�$.
�لقد طلبت من �لحاضرين عشية �فاته في مجلس �لتعزية 
 D! طلبت من كل َمن لديه خبر عن �لشيخ ،lفي �لمسجد �ألمو
يبعث به �لّي ُألخِر� كتابًا عنه، فما �جتمَعت �ألخبا7 �ال صد7 

�لكتا$(١).
*   *   *

�عيت  يو`  من  �!نا   .
�لقا� هم  قلت-  -كما  �لعلما"   Dكا
�!�7كت ما حولي، ُقَبيل �لحر$ �لعامة �أل�لى، !سمع !D �لشيخ 
 Dختلفو� �حتكمو� �ليه، فإ� �V� بد7 �لدين هو كبير �لعلما". كانو�
 
حكم بشي" �جتمعو� عليه. �كاD شأنه �لعزلة؛ �نياB كلها محصو7
بين ��B7 �لتي تبعد عن با$ �ألموl �لشرقي مئة متر ���7 �لحديث 

______________________
 Bنا ما سمعا�مؤّلفاهما �لشيخ فَدّ k7ِلم ُيد D(١) صد7 عنه من قريب كتابا

.Bكما سمعا
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�ألشرفية �لتي تبعد عن با$ �ألموl �لغربي مئة متر. حديثه كله 
في �لعلم، جو�بًا لمسألة !� حالָד لمعضلة، !� �اللة على مرجع 
 Dبأ DVال يأ�بكتا$، ال يحّب �للغو من �لقو�  �تعريفًا بعالِم ! �!
 D! َمن َحِسب� .Dمكا Bفي مجلسه، !ّما �لغيبة فما لها عند Dيكو

Vلك سهل فليجّر$ يومًا ��حد�ً !ّال ينطق بغيبة �!ّال يسمعها.

كانت له في قلو$ �لشاميين منزلة ما �صل �لى مثلها مّمن 
!نه خالد ال  نتصو7  نبأ موته. ال ألننا  فاجأَنا  نعرh !حد؛ لذلك 
يموU، بل ألننا نعلم !ننا لن نجد بعدB مثله، 7جًال ُيِقّر برياسته 
�لحّكا` من   
به طغاُ �لمسَّ  �لشعب، �يتهيب   Bمر! �لعلما" �يتبع 
باشو�U �ألتر�k �لى جنر�الU �لفرنسيين. َمن ��B7 منهم علم َسَلفًا 
!D عليه !D يصعد ��7َ �لمد7سة �!D يخلع نعليه عند با$ �لغرفة، 
 D!� ،لشيخ� يقو�  ما  يقعد معه على �أل ،z7�D! يستمع   D!�

يحر� على !ّال ينطق !مامه بما ال يرتضيه.

�لخطو$  �ليه كّلما �همتها  تلجأ  قّو
 �مشق،  كاD هو سّر 
 dبها �ليأ wليه كّلما حا� nتفز�7فة �لظال�، ��فتفي" منه �لى جّنة 
للحيا
 �سط شعا$  �لذl يشّق طريقًا  �لباسم  فتجد عندB �ألمل 
�لموU، ��لثقة باهللا �لتي تسمو بصاحبها حتى يجتا� �لعقباU كلها 

.Uلثبا��طائر�ً بجناَحين من �لشجاعة 

 l7سه �لذ�لشيخ، على قّلة ما يتكلم �ّال في � Uكانت كلما�
َمعينه، كانت  ينقطع �ال يجّف  �لذl ال  �لنبع   Dفَيضا فيه  يفيض 
كلماته قليلة، �لكن لها فعل �لسحر في !عصا$ �لشاميين �لذين 
 
�لثو7  ��7 D! لقد عرفتم�شيئًا.  Dيهابو فُيقِدموD ال  يسمعونها 
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�لسو7ية �نما �نبثقت من 7حلة �لشيخ مع تلميَذيه �لشيخ علي �لدقر 
��لشيخ هاشم �لخطيب صاحَبي �لنهضة �لمعر�فة.

 Bمنها هذ ،
�لدين مقاالU كثير �لشيخ بد7  لقد كتبت عن 
�قد  �لحلقة(١)،   Bهذ  ��! في  صد7َها  هنا   Uُنشر �لتي  �لمقالة 
ُنشَرU في مجّلة >�لرسالة< في �لعد� �لذl صد7 يو` �إلثنين �لسابع 
من 7بيع �لثاني سنة ١٣٥٤، ��لتي !شا7 �ليها �ألستاV خير �لدين 
�لز7كلي في >�ألعال`< �جعلها من مصا�7 ترجمة �لشيخ. كتبت 
عنه كثير�ً �ال !7يد !D !عو� �لى �لكال` عنه، �لكن !حب !D !بّين 
 Dال يز�لو�لجسا`، � ��بالحو� Dلعر$ من قديم كانو� يؤ7ّخو� D!
�لى �آلD على هذ�، �من جسيم �لحو��� �فا
 �لشيخ بد7 �لدين 
 ،l!ليه منتهى �لر� Dكا�يجمعهم،  Dكا�مرجع �لعلما"  Dألنه كا

فإD قا� فكلمته هي كلمة �لفصل، فلما ماU لم نجد بعدB مثله.

!نهم   Dيحّسو �لحديث   7�� في  ير�نه  حين   Dلشاميو�  Dكا
يملكوD به جيشًا من �لجيو£، فليس عجيبًا !D هذ� �لشيخ �بن 

�لتسعين قد:
�لزما على  �لطريَق  َ̀ في �جِه �لخطوْ$سدَّ  Dِ �قا

7حمه �هللا �7حم كل عالِم عامل.

*   *   *

______________________
(١) �هي غير �لمقالة �لمنشو7
 في كتا$ >7جا� من �لتا7يخ< (مجاهد).
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-٨٨-
�لمد�سة �ألمينية

بقي �لبا� ��هب �لمحر��

"ّال ساعًة �لعمُر  يهوُ%  �تهوُ% �أل�ُ- "ّال موِضعاقْد 
�لتَّْوبا�.  جبل  في  �لمجنو%  لسا%  على  شوقي  قاله  ما  هذ� 
هل عرفتم جبل �لتوبا�؟ �ما�� يضّركم <ّال تعرفو> "% قر<تم هذ> 
�ألبياL فهّبت عليكم نسمة من َصباها <� نفحة من �ّياها؟(١) "% 
لكل منكم >َتْوبا��ً< هو موطن حّبه �مهوN قلبه، �قد يكو% توبا�> 
 Sبو كأ�-  بكر�ً  <�ضًا   �> الما�تين،   Uكبحير  Uبحير  �> جبًال، 
�فيرجيني، <� بيتًا <� مد�سة... ما �لمطلو� �لمكا% بل �لَمكين، 

______________________
(١) قاS ياقوL: َتْوبا� جبل بنجد. �<نشد لبعضهم:

�<يُته للتَّْوباِ� حين  �]ني�<ْجَهْشُت  حيَن  للرحمِن  �سّبَح 
برّبك في َخفٍض �َعْيِش َلياِ%؟�قلُت له: <ين �لذيَن عهدَتهم
بالَحَدثاِ%؟فقاS: َمَضو� ��ستوbعوني بالbَهم َيغترُّ   fلذ� �َمْنذ� 

 �قاS �لعالمة �بن بليهد في كتابه >صحيح �ألخبا� عّما في بالb �لعر� 
من �آلثا�<: "توبا� جبل من جباS نجد �لكني ال <علم موقعه". قلت: فإْ% 
هو -�لمؤ�j ��ألbيب �لنجدf- لم يعلم، فَمن سيعلم؟ (مجاهد).
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�ليس �لمقصو� �لد�7 بل �لدّيا7:
َشَغْفَن قلبي �لّديا7ِ  �لّدَيا�7�ما حبُّ  َمْن سَكَن  �لكْن حبُّ 

 �! dِلكلٍّ >ليلى<: >ليلى ِمَن �لّنا D! كما >Vحد >توبا��لكل 
ليلى ِمَن �لَخَشِب<، ُجّن بها كما ُجّن قيس:

�لكْن  Dٌمجنو  dِلّنا� على َقْد7ِ �لهوp �ختلَف �لُجنوDُ�كلُّ 

*   *   *
�ليو` عن مكاD في �مشق، ما فيها  قلت هذ� ألنني !تكلم 
بعد �لمسجد �بعد منز� !بي �!مي بقعة !كثر منها �تصاًال بحياتي 

�!شّد �7تباطًا بذكرياتي، هي �لمد7سة �ألمينية.
١٣٤٧هـ  سنة  مصر  في  >�لزهر�"<  مجّلة  �لى  7جعتم   �V�
�لمد7سة، �!نها تكا�   Bبتا7يخ هذ فيها تعريف  �جدتم كلمة لي 
 d7ِمن !قد`) مد� �!نها !قد` (!�تقا7$ في عمرها عمر �أل�هر، 
�لشافعية في �مشق. �َمن جا� في حاU�7 �مشق �لقديمة !� قر! 
 wمشى في طر �!  ((١)>d7لد��< ما كتب عن مد�7سها (ككتا$ 
�لقاهر
 يعجب من كثر
 �لمد�d7 �لقديمة �لَموقوفة، ���� عجبه 
صا7��  �لذين  �لمماليك  �لمماليك...  عهد  في  !نشئ  !كثرها   D!

ملوكًا.
هذB �لمد7سة في سوw �لحرير. �كاD ألهل كّل صناعة في 

______________________
 d7هو عن مد��البن ِحّجي،  >d7في !خبا7 �لمد� d7(١) لعله >�لد�

�مشق (مجاهد).



٢٦٧

 Bكانت هذ�فيها،  Dيجتمعو wلشرقية سو� Dفي !كثر �لمد�مشق �
�ألسو�w مسقوفة تقي سقوُفها ساكنيها ��لماشين فيها حّر �لشمس 
�ما" �لمطر. �بين هذB �لمد7سة �با$ �ألموl �لجنوبي نحو من 

ستين متر�ً فقط.

�لذl يصعد �ألبر�� في �لمدD، كبر� �لقاهر
 �بر� �يفيل 
�لدّ��7 في vخن (�كس الشابيل)، �يضع  �لمطعم   �! با7يس  في 
$ �يوّجهه �لى بقعة من �لمدينة ير�ها !مامه  عينه على �لمنظا7 �لمقرِّ
��ضحة �يبصر صغيرها كبير�ً �بعيدها قريبًا، �لكن �لو�قف �لى 
 D�جعلكم تر! D! هو، فكيف !ستطيع Bير� lفيها �لذ pجنبه ال ير
في هذB �لمد7سة �لتي لم تعرفوها �لم يسمع !كثركم باسمها، مثل 

ما !p7 !نا فيها؟

�لحر$ �أل�لى   D!  -Uلذكريا�  Bعرفتم -مّما قر!تم من هذ
لّما �نتهت سنة ١٩١٨ كنت في vخر �لمد7سة �البتد�ئية. �كانت 
 d7مد��ميرية، ! d7عندنا في �لشا` !صنافًا ثالثة: مد� d7لمد��
من  نقلني  !بي   D! �عرفتم  !جنبية.  نصر�نية   d7مد�� !هلية، 
�لمد7سة �ألميرية �لرسمية �لى مد7سة كاD صاحبها �لذl يديرها 
!حد مشايخ �لتعليم في �لشا`، هو �لرجل �لذl لبث يعّلم نحو�ً 
من سبعين سنة، �لشيخ عيد �لسفرجالني. �كاD �بن خالتي �لشيخ 
�لمد7سة �ألمينية �مديرها، فخطر لي  �لخطيب صاحب  شريف 

يومًا !D !نتقل �لى مد7سته، فسألت !بي فقا�: جّر$.

�كأنه يعلم !ني لن !صبر عليه، ألنه كاD نسيبه �كاD يعمل 
 Dلتي كا� 
معه مدير�ً للقسم �البتد�ئي في �لمد7سة �لتجا7ية �لكبير
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ُ!غلقت كما  ّ̀ بقسميها �البتد�ئي ��لثانوl، �قد  �لعا !بي مديَرها 
عرفتم بانتها" �لحر$ �أل�لى.

�خلت مع �لتالميذ كأني ��حد منهم، �v7ني من بعيد فما 
7ّحب بي �ال تجّهم لي. �كانت �لمد7سة قد تبّد� بناaها �لقديم: 
سرقها �لجير�D من كل جانب كما سرقو� مئاU �لمد�d7 في مصر 
��لشا` ��لعر�w فجعلوها بيوتًا، �كثير�ً ما ترp �آلD في �مشق ���7ً 
 Bباني هذ  D! فيها   Uلرخا` منحو� بابها لوحة من  مملوكة �على 
�لمد7سة هو �ألمير فالD �لفالني �!نه َ�َقف عليها كذ� �كذ�. فأقا` 
�لشيخ شريف �عا�p على هؤال" �لجير�D ��سترّ� �لمد7سة منهم، 

�!عا� بنا" ما َتخّر$ منها بنا" حديثًا عا�يًا ال كالبنا" �ألصلي.

 Dقالو�: �آل�جعلت !كّلمهم، ففزعو� �ختلطت بالتالميذ ��
7!سي  فرفعت  خفّية،   
�شا7 �!شا7��  �لمدير.   
حضر يسمعك 
 pصغير في �لغرفة �لعلوية فير kلمدير ُيِطّل من شّبا� 
فإ�V حضر
�لتالميذ، ���V له بين �لتالميذ جو�سيس يسّميهم >�لخفية<، �من 
 Dير�قبو  wلطر� في   Dمختفو  Dمر�قبو� �a7سا"  عرفا"  �لتالميذ 

�لتالميذ، �يرفعوD !سما"هم �!خبا7هم �لى حضر
... �لمدير.

�لحكيم  عبد   Vألستا� طريقة  على  Vلك  في  يمشي   Dكا�
�لطر�بلسي، �هو !�يب لبق صا7 -بعُد- مستشا�7ً للسفا7
 �لسعو�ية 
في �مشق !� شيئًا كالمستشا7 ال !عرh تمامًا. �كانت هذB �لطريقة 
�لتي ُتعتَبر !صًال في تربية �أل�ال�، طريقة �لشّد
 ��لعنف، مألوفة 
معر�فة. �كاD �لمعّلموD يضربوD �لتالميذ ضربًا !شّد من ضر$ 
َمن ُيقا` عليه �لحّد �لشرعي، �كاD �لفَلق (كلمة عربية قاموسية لِما 
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ُيسّمى �لفلقة !� �لفلكة)، كانت هذB �لطريقة هي !ساd �لتأ�يب، 
فما ظّنك بأمة تنشأ كما ينشأ عبيد �لعصا؟

�بعض �لمعّلمين يضربوD ضر$ مجر` معتدٍ !� طالِب ثأ7ٍ 
 wلطّب �لشرعي في كّلية �لحقو� d7لّما كّنا َند�يتشّفى باالنتقا`. 
 D�علما" �لنفس يعتبر D! تها سنة ١٩٣٣ 7!يت�لتي حملت شها�
بعض هذ� �لضر$ من �لمعّلمين من �لسا�ّية �لمنسوبة �لى �لما7كيز 
�l سا�؛ !l !نه يؤّ�l �لى لّذ
 جنسية عند �لذl يتوّلى �لضر$!

�لّما 7جعت �لى �لد�7 في �لمسا" !خبرU !بي !ني سأعو� 
!توّقع  لقد كنت  يقو� لي:  فتبّسم كأنه  �لشيخ عيد،  �لى مد7سة 

هذ�. �حسبت يومئذ !ني لن !عو� �لى �لمد7سة �ألمينية !بد�ً.
سنة  حين،  بعد  �لكن   Uفعد هذ�،  غير   ��7! �هللا  �لكّن 
١٣٤٥ (١٩٢٧). �هي �لسنة �لتي ُ!نشئ فيها نظا` �لبكالو7يا في 
سو7يا، !� ُنقل �ليها �لنظا` �لفرنسي بذ�ته بال تبديل. في تلك �لسنة 
�ليها  فذهبت   ،
شها�  Dيحملو ال  �لذين  للمعّلمين   
7�� !قامو� 
مّر
 مع �بن خالتي �لشيخ طه �لخطيب، �كاD معّلمًا عند !خيه في 
�لمد7سة �ألمينية. فلما 7جعنا �خلت معه �لمد7سة فقعدU عند 
�لمدير �لشيخ شريف، قعدU ضيفًا هذB �لمّر
 ال تلميذ�ً، �سقاني 
 Dفي �لشا` ُيتِقنو Dألخضر مختّصو� lللشا Dكا�ألخضر. � lلشا�
صنعه ُيسّموD >ملوk �لشاl<، �كاD �لشيخ شريف ��حد�ً منهم. 
 l! ،U�7�فيها محا z7!يته ُيِعّد يومئذ للحفلة �لسنوية �لتي يعر
شبه مشاهد تمثيلية بد�ئية، �ُخطَبًا �قصائد يلقيها �لتالميذ. �طلب 
�لّي !D !حضر �لتجِربة (�لبر�فا) فحضرU، فلم ُيعِجبني شي" مّما 
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ترّ��Uُ ألنه خالي من  �لّي 7!يي  7!يت �ما سمعت. �لّما طلب 
�لرضاn �هو بسّن !مي �ال جر!
 لي عليه، لكنه !صّر على معرفة 
مّما 7!يت !� سمعت. قا�:  ُيعِجبني شي"  لم  �نه  له  7!يي فقلت 
هل تستطيع !D ُتِعّد !نت هذB �لحفلة؟ قلت: نعم. �كاD قد بقي 

لموعدها !سبوعاD، فترk لي !مر �إلعد�� كله.
حلمي  !حمد  �لمحامي  هو  �لسّن  كبير  صديق  لي   Dكا�
�لعالV ،hهب �لى 7حمة �هللا كما Vهب �لشيخ شريف �!كثر من 
سيمّر Vكرهم في هذB �لحلقة. �كاD هذ� �لصديق ��حد�ً من !هل 
�لكفاياU ��لمو�هب، �لكن �لفقر ��لعزلة يغّطياD على �لمو�هب 
 d7� �لعثماني،  �لجيش  من  حًا  ُمَسرَّ ضابطًا   Dكا�  .Uلكفايا��
�لعابد، !ضخم  بناية  �لحقوw �صا7 محاميًا، ��ستأجر غرفة في 
�لعابد  باشا   Uعز !حمد  بناها  �مشق،  في   lحجر بنا"  �!فخم 

�كانت مقّر �لمحامين، �لكنه لم يكن يجد عمًال.
كاD ُيتِقن �لعربية ��لتركية �تقاD !�يب متمّكن �ُيِلّم بالفرنسية 
�ينظم بعض �لشعر، فاستعنت به، �!خذU مسرحية ألبي خليل 
قد7  ننشئ مسرحًا (على  �بد!نا  �لجميل<.  >ناكر  عنو�نها  �لقباني 
�إللقا"،  �لتالميذ  �!عّلم  �لر��ية  نّص  في  !عّد�  �!نا   ،(Dإلمكا�
في  !تحّمس  �للهجاU حّقها،  ُ!عطي  فيه  با7عًا  !ني كنت  �يظهر 
 Dمكا في  �!ستفهم  �للين  موضع  في  �!لين  �لحماسة  موضع 
كنت  !نني   l! �لتعّجب،  موضع  في  �لعجب  �ُ!ظِهر  �الستفها` 
 
!حسن �إللقا" ��لتمثيل، مع !نني لم !7َ في عمرl �ّال 7��ية ��حد
ليوسف �هبي في �مشق �7��ية هزلية (كوميدية) ألمين عطا �هللا 

�لذl كاD يقّلد نجيب �لريحاني، �هو لبناني �ألصل مثله.
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من  فاشترينا  �لمخر�،  بعمل  يقو`   hلعال�  Vألستا�  Dكا�
أل���7  تصلح  ثيابًا  �لحميدية)   wسو vخر  (في  �أل7��`   wسو
�لمسرحية، من �كاكين كانت تجمع هذB �لثيا$ �لتا7يخية �غيرها. 
�كاD يتوّلى عمل >�لماكيا�< فيلصق �لّلحى ��لشو�7$، �نصنع 
من �لوw7 �لمقّوp تيجانًا �من �لخر� عقو��ً؛ !l !ننا عملنا مسرحًا 

.(Uفا�لبر�) $فيه �لتجا7ِ lبد�ئيًا جعلنا ُنجر
�ُمثِّلت �لر��ية فُدهش منها �لناd، �كانت فاتحة سلسلة من 
�لر��ياU كنت !كتب !نا نصوصها. ُ!ِعّد �لفكر
 في Vهني ثم !�خل 
�لتالميذ، ثم نختبرهم �نوn�ّ �أل���7 عليهم.  فأمليها �مال" على 
�لصغير  عبد  �هللا  !بي  عن  مسرحية  منها   Uمسرحيا سبع  عملت 
في  !مّية  بن  محمد   
ثو7 عن  �مسرحية  غرناطة،  ��لة  �سقو{ 
�ألندلس على �إلسباD بعد ���� �لحكم �إلسالمي عنها. �كانت 
عندl نسخ مفر�
 من هذB �لمسرحياU !حضرتها معي، فطلبت 
�لى ���7
 �لر�ئي (�لتلفزيوD) في جّد
 من سنو�U طويلة !D تنظر 
 Dمنه، فأعطوها �لى موظف كا 
فيها لعّل فيها ما يمكن �الستفا�
�لم  �!ضاعها،  فأخذها  �سمه)  (نسيت   l7لعو�  Dفال �سمه  هنا 
يقّد` �عتذ��7ً �لم يشعر بأنه �7تكب �ثمًا. �كذلك يموU �لضمير 

في بعض �لصد�7 حتى ال يدl7 �لمجر` !نه !جر`!

�لم نُكن نستجيز !D نأتي بنسا" �ال !D ُنلبِس !حد �لتالميذ 
لباd �لنسا" ليقو` بد�7 �مر!
 (كما كاD ُيعَمل من قبل) ألV Dلك 
 
يقضي على مستقبل هذ� �لتلميذ �لذl ُيختا7 عا�
 من V�l �لوضا"
��لجما� مّمن يشبه �لبناU، فإ�V �نتهت �لر��ية لم يُعد ينا�يه 7فاقه 
باسمه �لحقيقي بل �سمه �لنسائي في �لمسرحية، �Vلك شي" ال 
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ُتضِر`  �لتي  �لحماسية  بالمو�قف  نستعيض عن Vلك  يجو�. �كّنا 
�لنا7 في قلو$ �لمشاهدين �ُتشِعل !عصابهم �تدفعهم -لو شئنا- 
القتحا` �لمعاk7، �بشي" vخر هو �لمو�قف �لهزلية (�لكوميدية) 

�لتي ُتطِلق �لضحكاU من قلو$ �لمحز�نين.

�كنت بحمد �هللا !ُ�فَّق في Vلك كثير�ً، �كّنا نجد من �لتالميذ 
من يصلح لهذB �أل���7 كما نجد فيهم من يصلح لأل���7 �لجّدية 
��إللقا" �لحماسي. فمّمن برn في �لقا" �لقصائد �لحماسية تلميذ 
للرياضة، نجح في تقليدl حتى صا7��   ً�Vصا7 -من بعد- !ستا
يلّقبونه بالطنطا�l �لصغير ألنه ُيلقي مثل �لقائي، �سمه محمد �لبز` 
على �سم �لشاعر �لكبير �لمعر�h. �مّمن برn في �أل���7 �لحماسية 
 
تلميذ صا7 من كبا7 �لضبا{، �كاD يمّثل مصَر في �جتماn شتو7
�لمعر�h �لذl عقَدته جامعة �لد�� �لعربية بعد �النفصا�، �صا7 
في  تلميذ�ً صغير�ً   Dمنذ كا B7َ! �لديرl، �لم  !كر`  له شأD، هو 
�لمد7سة �ألمينية في �لعشرينياU �!��ئل �لثالثينياU. �مّمن �نضّم 
 h�حمد عّسه، �لصحافي �لمعر! 
�لى تالميذ �ألمينية مّد
 قصير
�لذl كاD !يا` �لشيشكلي من !عو�نه �لمقّربين، �هو مؤّلف كتا$ 
>معجز
 فوw �لرما�<. �لست !حصي �لتالميذ �لذين مّر�� علّي في 

�لمد7سة �ألمينية على مدp ثالثين سنة.

*   *   *
�كنت vتي �لشيخ شريف بمد7ّسين من �خو�ننا يعّلموD في 
�هللا،  7حمه  �لكبير  �لشاعر  �لعّطا7  !نو7  منهم  �ألمينية،  مد7سته 
 n7لبا� d7فيقنا !يضًا في �لمد7سة، �لمهند ،Dجيه �لسّما�منهم �
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خريج مد�سة �لهندسة �لمركزية (�يكو� سنتر��) في با�يس، �هو 
�أل-يب عضو �لمجمع �لعربي في -مشق �لذ' صا� �%ير �لصناعة 
في �لقاهر; 4يا= �لوحد;. �صال8 �لدين �لَمحاير'، �هو من 4عمق 
من عرفت تفكير�ً ��4سعهم �ّطالعًا، �لست 4-�' �آل@ ما فعل 
�لصيدلي، �4نيس  �أليا=. �نسيب عناية  تلك  َ4�N من  فلم  به  �هللا 
كاتبًا  �كا@  سو�يا،  في  �لمركز'  �لمفّتش  �لذ' صا�  �لّشربجي 
�سالميًا، �كا@ عضو�ً في جمعية �لتمد@ �إلسالمي. ��فيقنا خالد 
�لرفاعي �حمه �هللا 4يضًا، �لقد كا@ 4حد 4�كا@ �لحركة �لكشفية في 

�لشا=. لذلك كا@ �لتعليم في �لمد�سة �ألمينية في �لذ��;.

كا@ �لشيخ شريف يستعين بأمثا� هؤالV �كا@ يدU4 جاهد�ً 
مع �لتالميذ، من مطلع �لشمس �لى ما بعد �لعشاV، يطّبق �لمنهج 
�لرسمي لو%��; �لمعا�a كامًال �يدّ�سهم فوقه �لتجويد ��لفقه، 
�يحّفظهم بعض �لمتو@ �يدّ�e مصطَلح �لحديث، �يحّفظهم في 
كّل سنة 4�بعين حديثًا صحيحًا مشر�حة. �يو= �متحا@ �لفر�ئض 
��لشيخ  �لشطي  جميل  كالشيخ  فيها،  �لشا=   Vعلما بأعظم  يأتي 
حسن �لشطي، فيقف �لتلميذ �لذ' ال يجا�% عمرN �لثانية عشر; 
 Uأل� hفي �لفر�ئض: ما h4مامهم �ُيلُقو@ عليه 4عقد �لُمناَسخا
 ...hفالنًا، ثم ما mلولد �تر� hفالنًا �فالنًا �فالنًا، ثم ما mتر�
هذN �لمناسخاh، فيقسمها 4مامهم يصنع لها شباكًا �يأتي بالنتيجة 

�لصحيحة.

�كا@ من مز�يا �ألمينية 4نه يختا� لكل -�e 4كبر �لمتخّصصين 
فيه، فكا@ يعّلم �لخطَّ شيُخ �لخّطاطين �لشيخ حسين �لَبَغجاتي، 
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�يد7ّسهم �لرياضة !نبغ 7ياضي، �لذl كاD مد7ّبًا لمد7سة �لشرطة 
 Dُيتقنو �لتالميذ   Dفكا !يامه،  في  معر�فًا   Dكا� !�يب،  ��سمه 
يد7ّسهم   Dكا� �لمتو��َيين.  �على  �لثابت  على  �لجمنا�   Uحركا
يونانيًا   �! �ألصل  فرنسي   Dكا  �V�  l7�! ما  �لفرنسيَة 7جل  �للغَة 
ُيحِسن �لفرنسية �ينطق بها مثل !هلها، �سمه مو7يس، عا£ في 
�لشا` عمر�ً طويًال �!سلم �!تقن �لعربية. �كاD عندنا شيخ قا³7 
 h7سمه �لشيخ عا� ،BكرV كى �لمكفوفين سيأتيV! موسيقي من
�لقلطقجي، �كاD يد�عبه فأنشأ قصيد
 مّر
 في هجائه يقو� فيها:

يقولوDَ: َمْن !شقى �لوp7؟ فأجبُتهم:
مَن �لجنِّ �بليٌس، مَن �إلنِس مو7يُس

7حمه �هللا !يضًا.
*   *   *

�للشيخ شريف !نظمة عجيبة، منها !Dّ ساعة �لمد7سة ليست 
 ،lال �لشتو�ال تمشي على �لتوقيت �لصيفي �بية �ال غر�لية ���
7ُبطت  �لظهر   DVّ!  �V� !نه   l! لدمشق.  �لحقيقي  �لز���  تتبع  بل 
على �لثانية عشر
 ظهر�ً. �من !نظمته �لغريبة !نه ��V جا" �لصيف 
!جبر �لمد7ّسين ��لتالميذ !D يخلعو� !حذيتهم عند �لبا$، بُحّجة 
!D هذB �لمد7سة في �ألصل مسجد �!V Dلك !نظف، �!نه يتيح 
للتالميذ !D يقعد�� على !7ضها فيستريحو� �يأمنو� توسيخ ثيابهم. 
�كاD يضع على �لبا$ �لد�خلي في �لصيف vية {�ْخَلْع َنْعليك} 
�يطّبق هذ� �لنظا` على �لجميع، فمن شا" �تخذ حذ�" vخر نظيفًا 

يلبسه ��V �خل �لمد7سة.
*   *   *
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�لعلو` سنة ١٩٢٨  للد�7سة في ��7  �لى مصر  �لّما Vهبت 
�كانت  �ألمينية.  �لمد7سة  في  كّله   lفكر تركت  (١٣٤٧هـ)، 
�ما  ُتلِهني مصر  لم  �ألمينية،  ��لمد7سة  بيتي  �مشق عندl هي 

�جدU فيها عن متابعة �الهتما` بقضايا �لمد7سة �مشكالتها.
فيها  ��ستفرغت  �لمد7سة شبابي �كهولتي   Bفي هذ !فنيت 
جّل نشاطي ��ندفاعي بين تالميذ ما تابع منهم -فيما بعد- طريَق 
�لعلم ��لد�7سة �ّال قليل. نثرU بِذ�l7 بو��ٍ غير n7� lV �!عملت 

محر�ثي في !z7 َقفر ال تحفظ بذ�7ً �ال ُتنبِت �هر�ً �ال ثمر�ً.

 D! تيَح له!ُ� ،lمّمن جا" بعد lكما بد! غير U!لو !ني بد�
يذهب �لى فرنسا �يرجع منها متأبطًا شها�
 من فرنسا !� مصاحبًا 
قرينة من بناU فرنسا، لكنت مثلهم! ��لحمد هللا على !نني لم !ُكن 
 Uلى قبو� �لوظيفة !سرعت فأخذ� U7مثلهم، لكنني لّما �ضطُر
!�� ما قر$ �لّي. كانو� �7ضين بأD ُيعطوني �لوظيفة �لتي !طلبها 
 Uطبقا lV "قلمي. كانت �لوظيفة مثل بنا�يّتقو� لساني �لُيسِكتوني 
 n7خلت �ليه من �لبا$ �لقانوني: با$ �لشا� D� ،على سفح �لجبل
�ألسفل �صلت �لى �لطبقة �أل�لى من �لبنا"، ���V صعدU �لجبل 
�لى  �خلت   ،Uلوساطا� با$  من  �لخلفي،  �لبا$  من  �جئت 

�لطبقة �لثالثة !� �لر�بعة !� �لخامسة ثم صعدU منها.

!كبر  فيها  �!7ََْقُت  قّوتي  !كثر  �لمد7سة   Bهذ في   Uستنفد�
طاقتي، �كاV Dلك كله عبثًا، كاD جهد�ً ضائعًا. لقد �ستحدثت 
فيها (كما قلت لكم من قبل، �ال !عيد عليكم) فنونًا في �إللقا"، 
يلّحن  كما  لهم  َلّحنتها   
قصيد �لقا"  �لطّالَ$  عّلمت   �V� كنت 
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عليها  يقف  مو�قف  �لمطر$،  يغّنيه   lلذ�  Uلصو� �لموسيقي 
�مو�طن يبتد³ منها �ُجَمل يكّر7ها، �كلماU يمّد �لصوU فيها 
�!خرp يشّدB فيها شد�ً !� يرخيه !� يعلو به !� ينخفض، !� !جعل 
�لتجويد) تخر� من  �لسكت في  �لساكن ها" (كها"   hلحر� بعد 
 hال ُتعَر�لوصف � Uُيعبَّر عنها بكلما D! !شيا" ال يمكن�لقلب، �

�ّال بالسمع. 

!ما هذB �لر��ياU فقد �نتقلت بها من �ألمينية �لى غيرها من 
�لمد�d7 �لتي كنت !عّلم فيها مثل �لتجا7ية ��لكاملية. طُلبْت مني 
في �لمد7سة �لتجا7ية (�لتي ُفتحت في موضع �لمد7سة �لتجا7ية 
 U7فصا ثانوية  كانت  لكنها  مديرها،   lلد��  Dكا �لتي  �أل�لى 
�لتي   Uيا��لر� لهم 7��ية عنتر، �هي !جو�  �بتد�ئية)، فوضعت 
 U�V pلكبر� َمْرَ�` بك  �لمد7سة في ��7 جميل  عملتها. �كانت 
ليلة  �لمشاهدين  من  فاجتمع  Vكرها،  مّر  �لتي  �لو�سع  �لصحن 
�لصحن  في  �لكر�سي  لهم  !لَفي مشاهد ُصّفت  !كثر من   zلعر�
قا7   lV معركة  U7فصّو �لمسرحية  �لِحَيل  في  �تفّننُت  �لو�سع، 
كأّنها معركة حقيقية؛ جعلت �لطّال$ �هم يمّثلوD �لجيش �لعربي 
يمّر�D من طرh �لمسر� �لى طرh �هم يهتفوD هتافاU عربية 
(مّما  �لمسر�   "�7� من   Dيرجعو�  Dيذهبو  ،Uلر�يا�  Dيحملو�
 nحد (من با$ خد���لمشاهد يظّن بأنه موكب ��ُيسّمى �لكو�ليس) 
�لنظر). حتى ��V مر�� جميعًا !خلينا �لمسر� قليًال، ثم !شا7 ��حد 
 dمن �لجهة �لثانية، فجعلنا �لطّال$ بلبا Dمو�قا dلُفر� D! لى�
 Uحتى ليحسب �لر�ئي !نهم مئا Dلو�7 �أل��كما  D�7�يد dلفر�
�مئاU. ثم !خلينا �لساحة �َ�َقفنا فيها َمن يشير بيدB �يتحّد� بلسانه 
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فننقلها �لى �لمشاهدين بالوصف.  عن �لمعركة �لتي تجرl بعيد�ً 
�عملت شيئًا vخر مخالفًا لألعر�h �لمسرحية �لكن كاD له !ثر. 
�لمسر�، من  ��خل  تخر� من  َتِفُد  كانت  �لتي  �لوفو�   D! Vلك 
��7ئه من �لبا$ �لد�خلي، فجعلت �فد�ً من �لوفو� يأتي من با$ 
 wّيد�يمّر � Bُينِشد !ناشيد�يهتف هتافاته �لمد7سة، يحمل !عالمه �

طبوله �يخترw صفوh �لمشاهدين �لى �لمسر�.

�7ئد�ً  فيها  تبعت  فقد   (Uلمسرحيا�)  l! Uيا��لر�  Bما هذ!
سبقني هو �لدكتو7 !سعد �لحكيم، من !قد` !عضا" �لمجمع �لعربي 
�مدير مستشفى �ألمر�z �لعقلية ��لعصبية، هو !�يب (Vهب �لى 
7حمة �هللا) كانت 7��ياته من نحو خمس �سّتين سنة (�7��ياتي 
هذB �لتي !تكلم عنها كانت من نحو خمسين سنة !� !كثر)، فأنشأ 
في مد7سة �لشيخ كامل �لقصا$ عد��ً من �لمسرحياU !شهرها 
مسرحية >�منة �لهندl<، �كانت حديث �لناd، �نشأ عنها نقا£ 
طويل في صفحاU مجّلة كاD ُيصِد7ها �لعلما" في �لشا` ُتسّمى 
 lلذ��لتمثيل هل يجو� !` ال؟ � ناقشو� قضية  مجّلة >�لحقائق<: 
!ثا7 �لنقا£ !D !حد �لممثلين !نشد !نشو�
 فيها هذ� �لبيت: >�ّنما 
�لتمثيُل فرzٌ جاَ" في �لقرDِv<. هذ� �لذl !نكر�B عليه !�ًال، هو 
�لقباني.  !بي خليل  �لمرحلة بعد مرحلة   Bكانت هذ�منَكر طبعًا. 
��لذl جا" به �لدكتو7 �لحكيم �جئت به !نا ليس تمثيًال مسرحيًا 
�لمد7سة   
إل��7 يمكن  ما  بمقد�7  مد7سي  تمثيل  �لكنه  كامًال، 

�لتالميذها !D يقومو� به.

 Vألستا�  :Dثنا� �لشا`  في  بعدها  �لمسر�  !عباَ"  حمل  �قد 
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 Uيا��، مّثل 7�لسعو� !بو  �لوها$  �لمشهو7 !ستاVنا عبد  �لرّسا` 
َجّمة مترَجمة، �كاD ينافسه �لعطرl. �مّما ُمّثل يومئذ 7��ية كانت 

لها ضّجة كبير
 عنو�نها >لوال �لمحامي<.

*   *   *
��ظبنا على �لمد7سة �ألمينية نجتمع فيها بعد صال
 �لجمعة 
!كثر من ثالثين سنة تبّدَلت فيها �لدنيا �تغيَرU �ألz7 �من عليها، 
��لشيخ شريف كما هو ما َتبّد� �ال َتغير؛ ماتت !ساليب في �لتربية 
��سُتحدَثت !ساليب، �هو ثابت على !سلوبه �لذl !َلَِف. �نفّض 
�لتالميذ من حوله حتى �قتصر�� على !7بعين، ثم على عشرين، 
ثم على نفر معد��ين، ثم لم يبَق عندB تلميذ ��حد، �لكْن بقي 
�لشيخ شريف يأتي كل يو` من �لصبا� �يبقى -على عا�ته- �لى 
 d�7في موعد �لد dلجر� nيقر D7بما كا�لعشا"، � 
ما بعد صال

�موعد �لفر�، ��لمد7سة خالية ما فيها !حد!

�للشيخ شريف في شّدته نو��7 عجيبة !سوw ��حد
 منها: 
جا"B مّر
 ��لد !حد �لتالميذ يطلبه لضر�7
، فأبى �لشيخ !D ُيخِرجه 
حتى ينتهي �لدd7. فاحتّج �أل$ �سخط �7فع صوته �قا�: لقد 
تلميذ�ً  �لو�لد   Dكا�به؟  �لمد7سة فما شأنك  !خرجت �لدl من 
قديمًا للشيخ، �كاD تاجر�ً له �ّكاD عند با$ �لمد7سة، فلم يمنع 
�لشيَخ شريف ِكَبُر سّن هذ� �لو�لد �ال !نه صا7 تاجر�ً موسر�ً �ال !نه 
 D!� z7يأمر بإلقائه على �أل D! لكV ، لم يمنعه�ال�صا7 !بًا أل

يضع 7جليه في �لفلق، �!D يضربه !ما` �لتالميذ!

كاD �جتماعنا في �لمد7سة بعد �لصال
 ضر�7
 ال !ستطيع 



٢٧٩

�الستغنا" عنها ما كنت في �مشق، ���V لم !ُكن فيها حَننت لهذ� 
�الجتماn ��شتقت �ليه. �كاD من ّ7ُ���B �لد�ئمين �لشيخ عبد �لقا�7 
 ،h!حمد حلمي �لعّال�سعيد �ألفغاني، �!نو7 �لعّطا7، �لعاني، �
�حسني كنعاD، ��لشيخ صبحي �إلما`. �هنالك غيرهم مّمن يز�7 
 Bهذ من   Uفيها صفحا قّصة  هؤال"  من  �لكّل  لمامًا،  �لمجلس 
�لذكرياU، فأين هم �آلD؟ لقد Vهبو� �لى حيث يذهب كل حّي، 
ما بقي �ّال !نا �سعيد، �نحن �VهباD على !ثرهم نسأ� �هللا حسن 

�لخاتمة.
�لى  Vهبت   (١)١٣٩٨ سنة   
مّر vخر  �مشق  جئت  �لّما 
�ألمينية ��قفت !ما` �لبا$ !تذّكر !يامي فيها �!صحابي �7فاقي، 
تتعاقب  !مامي  من  يمّر  طويًال  >ِفْلمًا<   p7! ماضّي،   zستعر!�

!حد�ثه، ثم �خلت.
 U7لمد7سة قد صا� Uجد�؟ لقد Uجد� �Vما D�7فهل تد
 Uجد�� معر�ضة،  ��لبضائع  مصفوفة  �لدكاكين  فيه  سوقًا، 
 Uما كما  ماتت  ماتت،  فقد  �لمد7سة  !ّما   .Uلشا7يا�� �لشا7ين 
 ،Uكّل حّي �لى مما�مجلسها.  �يرتا Dَمن كا�فيها  Dكّل َمن كا

�نسأ� �هللا حسن �لخاتمة.

*   *   *

______________________
(١) �لست !�l7 هل ُيفَتح لي �لطريق �لى بلدl ألB�7 مّر
 !خرp !` يبقى 
مغَلقًا ��ني حتى !موU �في نفسي حسر
 ال يمحوها �ّال !D يعّوضني 

�هللا مغفر
 منه �7حمة �ثو�بًا.
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-٨٩-
!نا ��لقلم

سألني !حد �إلخو�D �لذين يقرa�D هذB �لذكرياU، فقا�: 
عن  �لعربية  تلّقيت  !نك  قبلها  �ما   (٢٢) �لحلقة  في   Uُ!قر لقد 
 hلصر��لنحو � U!قبلهم قر�سال`، � k7لمبا�� lلجند� 
�ألساتذ
�لخير  �!بي  �لميد�ني  �لخير  �!بي  �لتونسي  �لمشايخ صالح  على 

�لقّو�d، فعّمن !خذU �إلنشا"؟ �كيف تعّلمت �لكتابة؟

فو7� علّي ما لم !ُِعّد له جو�بًا، ألنه ما خطر هذ� �لسؤ�� يومًا 
على بالي �ال قّدU7 !نني سُأسأله، �قعدU !فّكر فقلت: صحيح 

��هللا، كيف تعّلمت �لكتابة؟

 
ما !خذتها عن !ستاV. �ليست �لكتابة علمًا ُيتلّقى عن �ألساتذ
كما يتلقى �لطالب �لنحو ��لصرh ��لفقه ��ألصو�، �ما كاD في 
!ساتذتنا من ُيَعّد من !7با$ �ألقال` !� ُيحَسب مع �لكّتا$. �كّل 
هؤال" �لذين َسّماهم �ألm �لسائل ��لذين �ستمد�U منهم معرفتي 
بالعربية ما كاD فيهم من ُيحِسن �لكتابة، حتى �ألستاV �لجندl فإنه 
�لعالِم كالكاتب؛  على كثر
 مصّنفاته كاD عالِمًا ال كاتبًا، �ليس 
�لكاتب هو �لذl ُيخِر� لك مكنوD نفسه حتى تر�B ظاهر�ً لعينك، 



٢٨٢

�مامك، �يملك   ُتبِصر �لغائب عنك حتى  �لمشهد  �يصف لك 
�لفكر, فيتصّر) بها تصّر) �لمالك حتى ُيدِخلها &هن �لشاّ# �� 
�لُمنِكر �� �لمعا78 كما ُيدِخلها &هن �لمو�فق �� �لخلّي. هو �لذ/ 
يملك عينًا كعين �لمصّو8, (�لكامير�) تسّجل كّل جميل في �لكو: 
�� قبيح �كّل محبوF في �لنفس �� مكر� تسجيًال يخّلد �ُيبقيه، 
�لكتابة كالطّب  :L ِطباعهم �خالئقهم. ثم� Pلنا�كما يسّجل �قائع 
 7��ألمر /���ختصاصًا) فلم َيُعد �لطبيب يد /�) UخصاL V8صا
(باطنيًا)  �خليًا W طبيبًا  نجد  نُعد  لم  بل  كلها،   Uألعضا� في  كلها 
عامًا، بل صا8 لكل عضو Lخصائي (�/ �ختصاصّي) �لكل مر7 

Lخصائي.

�كذلك �لكتابة؛ فكتابة صحفية، �كتابة �قصوصة �� قّصة 
 Pٍما كاتب مآL �لمسرحي  �8�ية، �كتابة مسرحية، ��لكاتب  ��
 �لشفا على   Vلبسما� يرسم  كاتب   ��  (Vجيديا�(تر �فو�جع 
�يستخر_ �لضحكاV من �ألعما^. ثم L: &لك كله Lّما �: يكو: 
 `��حو �يصّو8  �أل78  على  يمشي  �لذ/  �لو�قعي   Fباألسلو
 ،aألحال� W8��لخيا` �� يقّيد شو U��هلها، �� �لذ/ يعلو في ِجو
�ليقظة �� �لمناL� ،aّما �: يعر7 �لصو8, كاملة �� يجعل  aحال�

لها 8مز�ً (سمبو`) يد`ّ عليها �يشير Lليها.

��صنا) �خرf ال �8يد، بل ال �قد8 �: �ستقريها ��تقّصاها، 
.��ليس في �ساتذتي �ال في مشايخي من كا: في شيU من هذ

�إلنشاU في �لمد8سة لم �ستِفد يومًا منها �ال  P�8W حتى
نبغت يومًا فيها، �ما نلت فيها �لد8جة �لكاملة في �المتحا: قط. 
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لما%�؟ ألنهم كانو� يكّلفوننا �لكتابة في موضوعا� غريبة عّنا بعيد� 
عن )%(�قنا (مشاعرنا، (يطلب مّنا �ألستا% )' نفّكر بر)سه هو ()' 
ُنبِصر بعينه، ()' ُنغِمض عيوننا نحن (نعّطل تفكيرنا. (كا' بعضهم 
يحّد@ لنا حد�ً ال نجا(AB من عد@ �ألسطر )( �لصفحا�. فَمن <)= 
فكر�ً )( شعو<�ً يوBَ' )( ُيكاK )( ُيقاJ؟ (لقد كنت )عجب @�ئمًا 
من �ألستا% �لزيا�، كيف تأتي �فتتاحية للرسالة في حّيز معّين ال 

.Pلموضو�يزيد عليه (ال يكا@ ينقص منه مهما يكن 

 Rلجند� )ستا%نا   '( نكتبه   '( مّنا  ُيطَلب  ما كا'  )مثلة  (من 
(عليه <حمة �هللا) كّلفنا يومًا )' نكتب في >>(صف <(ضة<. فنبشت 
صو<�  فيها  (جد�  فما  �كرتي، % مخز('  في  ما  (نثر�  %هني 

><(ضة< [ّال >قهو� �لر(ضة< في حمص. فما �لذR )صفه؟

 K^ من  ألخو�لي  بستانًا  @مشق  بساتين  في   bعر( (كنت 
�لخطيب، [%� (لجت بابه �لخشبي <)يت )مامك >َمْزَبلة< (١) ([لى 
جنبها ساقية َعِكر�، يتجّمع ماgها في بِْركة )قّل ما ُيقاK فيها [نها 
 iتحو Bلجو�ليست نظيفة، (عند مدخل �لبستا' )شجا< ِضخاi من 

حولها �لغربا' (٢).
�لصفحة  (مأل  �ألحمر،  �لقلم   lخر(  Pلموضو�  =(> فلما 
 Rلذ� فما  قلت:  �لُحمر.   nلخطو� كثر�  من   o)لجر�  pما@ بمثل 

______________________
(١) (ال ُيزِعْجك �سم �لمزبلة، فإنها ُتباP بالذهب ألنها سما@ طبيعي يخّمر(نه 
�لَحّب (�لثمر، (هي بنت عّم >�لّدْمنة< �لتي  lفُتخِر t>أل�ليسّمد(� به 

�متأل� بذكرها <(�ئع �ألشعا<.
(٢) يريد )نه كتب موضوعًا يصف فيه تلك �لمزبلة (مجاهد). 
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'نكرَته يا سيد ؟ قا�: ساقية عكر�، �غربا�؟! هّال �كر	 ماً� 
على  جعلت  �هّال  كالآللئ؟  حصى  فيه  تلمع  8لُلَجين  كَذ9�ْ 

8لغصو� 8لعنا<� �8لبالبل؟
لم 'شاهد  'بصرُ	. �'نا  ما  لقد �صفُت  يا سيد ،  قلت: 
 HI8حاليَة 8لعذ Jُفي عمر  ما� كأنه ��9 8للَجين �ال حصى >يُر�
8لبلبل.  8لعندليب �ال  8لنظيم<، �ما عرفت  8لَعقِد  فتلَمُس جانَب 

'فأصُف ما لم 'Iَ �لم 'عرU؟
�لكن 8ألستا� لم ُيعِجبه ما قلُت �ال ما كتبت!

*   *   *
�كا� 8لذين يكتبو� عندنا قالئل، �ما يصل Yلينا من مصر 
من 8لكتب �8لمجّال	 قليًال 'يضًا، �ال 'مّد Yليه يد8ً أل� 8ألستا� 
كا� يحّذIنا منه لئّال تفسد به َمَلكاتنا �يسر  8للحن Yلينا؛ لذلك 
8أل<9  كتب  على  8لثانوية  8لد8Iسة  cخر  Yلى  قر8�8تي  8قتصَر	 
�>8لعقد  كّله)  'فهمه  لم   �Y�) كّله  >8ألغاني<  فقر'	  8لقديم، 
8لفريد< �>8لبيا� �8لتبيين< �ما كا� في مكتبتنا من 'مثا� هذg 8لكتب 
�ما كا� فيها من <��8ين 8لشعر�8، �لم 'عرU من 8أل<9 8لجديد 
8لمنفلوطي في >8لنظر8	< �>8لعبر8	< �ما ُترجم له  Yّال ما كتب 
>8لر8بطة 8أل<بية<  8لقصص �8لر�8يا	، �مجّلة  بقلمه من  فصاغه 

8لتي تكّلمت عنها في 8لحلقة (٢٢) من هذg 8لذكريا	.
 gIألفكا ليس  8لمعنى،  ضحل   �I8لعبا َسِلس  �8لمنفلوطي 
عمق �لكن على 'لفاظه طال��، كثير 8لترU>8، َخطابي 8ألسلو9، 
�مقالته >تأبين فولتير< 8لتي صاo فيها ما ُترجم له عن فيكتوI هوغو 
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هي في  �يي 	لنمو�� 	لكامل لألسلو� 	لخطابي 	لذ� كا
 	لغالب 
على نثر هوغو. &من قر� كتبه (�� هوغو) >قبل 	لمنفى< &>�ثنا# 
	لمحاكم، ال  في  &مر	فعاته  	لنّو	�  في مجلس  	لمنفى< &خطبه 
سيما Cفاعه عن &لد  ،E�C Dليل هذ	 	لذ� �قوله. &لو �تقن هوغو 
	لعربية &كتب بها تأبينه فولتير لما جا# بأعظم &ال �كرG مّما كتب 

	لمنفلوطي. هذ	  �يي �نا.
تأّثر  Nّال  عصرنا  �بنا#  &من  لِد	تنا  من   
كا مّمن  �حٌد  &ما 
بد	ئية  فأكثر قصصها   >T	لعبر	< �ما  بالمنفلوطي &>نظر	ته<.  يومًا 
 Tفتمو  Vلمر	 من  	لولد   Tيمو  
� 	لبر	عة  &ليست  مصطَنعة. 
	ألG من 	لحز
 &يموT 	أل� من 	لندG &يموT �هل 	لحا Z من 
�مه &هي  قليًال &ال تد �  	لطفل  
 يسخن � 	لبر	عة  بل  	لبكا#... 
Nلى صد ها  تضّمه  معه:  فتسهر  له،  تصنع  ما  	لد	   في  &حدها 
	لطفل   bصف حا& 
N .بعاطفتها  Vلمر	 
 تدفع عنه �  b&تحا&
&	ألG �صعب من �
 نجعل من هذ	 	لمرV &با# يقتل �هل 	لبيت 
 dتكب فيها نا 	 Gكأنهم في هير&شيما يو dلنا	 fيَد& ،
&	لجير	
من 	لبشر 	لجريمة 	لتي لم يرتكب مثَلها نير&
 &ال هوالكو، &ال 

Nبليس نفسه.
&ما كّنا نعرi من 	لكّتا� Nّال 	لعّقاC &	لر	فعي &	لماhني &طه 
حسين &	لزياT &حسين هيكل &�مثالهم، عرفنا بعض كتبهم 	لتي 
&صَلت Nلينا (كالمطالعاT &	لديو	
 &حصاC 	لهشيم)، �ّما كّتا� 
	لشاG فقد عرفنا منهم محمد كرC علي في خطط 	لشاG &غر	ئب 
&�عضا#  	لخطيب،  	لدين  &محّب   ،
� سال &شكيب  	لغر�، 

	لر	بطة 	ألCبية &�مثالهم.
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منهم  �لكتابة ��حد�ً  قّلدU في  �نني  !قو�   D! !ستطيع  فهل 
�مشيت على !ثرB �تبعته في !سلوبه؟ هذB كتاباتهم �هذB كتابتي، 
فما منهم من !شبَهت كتابتي كتابَته حتى !كوD قد قّلدُته. �كاD !هلي 
 D� فيهم كاتب �ّال خالي محّب �لدين، فهل قّلدُته؟ Dعلما" ما كا
 lجئت بهذ� �ألسلو$؟ ما عند DV� سلوبه غير !سلوبي، فمن !ين!

!>l7�! نصف �لعلم >ال�لك �ّال نصف �لعلم، V عن

!نا في �لعا�
 !خجل فأهضم نفسي حّقها بهذ� �لخجل، �من 
حّقي !D !قو�: �D �ألسلو$ �لذl !كتب به ��ألسلو$ �لذl كنت 
!خطب به كالهما جديد، قّلدني فيه كثير�D �ما قّلدU فيه !حد�ً، 
�كذلك �ألسلو$ �لذl كاD ينظم به !خي !نو7 �لعّطا7 7حمه �هللا.

!نا ال !نكر !ني تأّثرU حينًا بالمنفلوطي �حينًا بالر�فعي �حينًا 
لكاتب  سيئة  قّصة  (�هي  >سانين<  قّصة  في  سيما  ال  بالما�ني، 
 Uيا��نشَرتها سلسلة 7�سي ترجمها من قديم عن �إلنكليزية �7
 ،Dبجبر� قرD)، �حينًا  !كثر من نصف  �لشعب< من   Uمسامر�<
�لكن هذ� كّله كاD عا7ضًا لم يستمّر طويًال. �كنت معجبًا !شّد 
�إلعجا$ بالر�فعي، �لكن تبّد� نظرl �ليه �حكمي عليه، �خير 
ما كتب >تحت �7ية �لقرDv< �>�حي �لقلم<، !ّما ما يسّميه فلسفة 
�لحب ��لجما� في مثل >7سائل �ألحز�D< �>�لسحا$ �ألحمر< 
�>!�w�7 �لو7�< فأشهد !نه شي" ال ُيطاw، يتعب فيه �لقا³7 مثل 

تعب �لكاتب ثم ال يخر� منه بطائل.
�كنت معَجبًا بالزياU، �ال !��� معَجبًا به، ��D كاD يحّس 
 k7مبا �كي  !ما  ُجَمله.  !لفاظه �7صف  بتخّير  َيتعب  بأنه  �لقا³7 
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فأحسب !نه صاحب !جمل !سلو$، تقرBa بلّذ
 �ال تكا� تجد فيه 
 ،Uخمس مّر� >wكتابه >ليلى �لمريضة في �لعر� U!لقد قر� !
فائد
�ما فهمت ما ليلى هذB؛ !هي حقيقة !` 7مز؟ �هل يصف ��قعًا !� 
 .hمن عر Uجد�ال �يقو�، ما عرفت  D! يريد �Vخياًال؟ ما �يسر

�لكنه -على Vلك- كال` جميل جميل.
�مّمن عرفت َمن يكتب �لمقالة �لو�حد
 في يو` كامل !� في 
!يا` ِعّد
، كالر�فعي (كما قا� عن نفسه في مقالته >�عابة �بليس<)، 
في جلسة  يكتبها  من  �منهم  معه.  كنت  لّما  عرفته  كما   Uلزيا��
��حد
، ال يمسح �لقلم �ال ُيعيد �لنظر في جملة، كالما�ني ��كي 
مباk7 في !كثر !حو�له. �كاD �لشيخ علي يوسف صاحب >�لمؤّيد< 
يكتب �لمقالة �لتي تهّز �لبلد !� ترّ� !7كاD �لحكومة �هو يحّد� 

ُ�ّ��B7 �يكّلم َمن حوله، �>لكّل �مر³ من �هِرBِ ما تعّو��<.
*   *   *

 D�aإلنشا" كنت !جد �لتالميذ يبد��$ �أل� d7ّ�! لّما كنت
بأشّعتها  �لدنيا  �لغز�لة على  "!شرَقت  كل موضوn من فوw، من 
�ألz7؛  من  تحت،  من   ��aبد� لهم:  !قو�  فكنت  �لذهبية"... 
على  �لو�قعي  �أل�$  !فّضل  !نا  �ُتحّسونه،  تر�نه  عّما  �كتبو� 
�لخياالU ��أل�ها`. فيمتثلوD �لكن ال يقتنعوD، فكانو� كثير�ً ما 
يسألونني: كيف ندخل في �لموضوn؟ كيف تدخلوD؟ من �لبا$! 

.Uتقوله ُقله بال مقّدما D! تريد lلذ�

كاD !بعد ما يطمح �ليه �لناشئ !D ينشر ما يكتب. �لم يكن 
Vلك سهًال، فقد كانت �لجر�ئد (عندنا في �لشا` مثًال) !7بعًا، كّل 



٢٨٨

$�حد! بأ�بع صفحا� صفحة منها للمقاال�. فكا� �لمجا
 ضّيقًا 
$لكن كا� �لجائلو� فيه قليلين، $في كتابي >من حديث �لنفس< 
فصل عنو�نه >$8
 مقالة نشرتها<، $8نا 8كتب هذ4 �لحلقة $�لكتا3 

بعيد عني لذلك 8لّخص لكم �لفصل بكلمة.
مقاال�  كتبت  $قد   ،١٣٤٥ سنة  L8كر  ما  على  Lلك  كا� 
كثير! ثم شققتها $لم 8سَع Pلى نشرها. $كيف 8نشرها $8نا بطبعي 
مترYYّ معتز
؟ بل 8نا خجو
 من �لدخو
، فإ�L صر� بالد�خل 
 ��Y Pلى  �لمقالة  $حملت  نفسي  فشّجعت  جر8!.  �لخجل   
تبّد
محمد  8ستاLنا  8نشأها  �لتي  �لمجّلة  هي  $�لمقتبس  >�لمقتبس<، 
8حمد  8خا4  $8قا\  يومية  جريد!  حّولها  ثم  مصر  في  علي   Yكر
$8نا  �لسّلم  فصعد�  �لسنجقد��.  في  $كانت  عليها،  بسا\)  (8با 
مترYYّ متهّيب 8تشّجع فُأقِد\ ثم 8فّكر فُأحِجم، 8صعد Y�جة $8قف 
$8هم بالهبوb ثم 8عا$Y �لصعوY، حتى صر� فو�LP$ ،a 8نا 8ما\ 
�لثامنة عشر!،  �ألستاL 8حمد كرY علي. فنظر Pلّي فرc8 فتى في 
فرّحب بي $Yعاني Pلى �لقعوY فقعد�، $نظر Pلّي متسائًال فقلت: 

عندh مقالة 8�يد نشرها.
$لم يكن 8حٌد من �لشبا3 ينشر مقاال� في �لصحف، Pنما 
كا� ينشر فيها كّتا3 معد$Y$� ال يزيد$�. فعجب $مّد يدP 4لّي 
Pليه، $قعد� $قلبي ُتسَمع Yّقاته، لقد كنت  بها  فقمت فدفعت 
 \8 بالسجن  8ُيحَكم عليه   h�لقاضي ال يد� 8ما\  �لو�قف  كالمّتَهم 
قاعد  �لنظر $8نا  بالبر�j!. $قر8ها متمّهًال $هو يسا�قني  له  ُيحَكم 

على مثل �لحديد �لُمحمى، ثم قا
: عظيم، 8نت كتبَتها؟
$كا� في سؤ�له �ّنة �لشّك، كأنه يحسب 8ني سرقتها 8$ 8نها 
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ُكتَبت لي. قلت: نعم. قا�: ال !7يد �تعابك، �لكن ما �مت قد 
جئت فهل تحّب !D تعطينا نصف ساعة تساعدنا فيها !` !نك على 
موعد؟ قلت: بل !ساعد. قا�: شكر�ً تفّضل. ��فع �لّي مجموعة 
 Dكانتا هما �لشركتين �للتين تتوّليا�) dهافا�يتر �لر Uمن �لبرقيا
 
مقالة قصير منها  تقر!ها �تصو�   D! !7جو  نشر �ألخبا7) �قا�: 

تلّخصها �تجمعها فيها. �كاD يريد �متحاني، قلت: حاضر.
 Dكا� �لمطلوبة،  �لمقالة  نا�لُته  حتى  ساعة  7بع   Uمّر �ما 
متوّقد
 في   
ثو7 يومئذ !سرn من Vهني، �كاV Dهني في  قلمي 
تقر! مقالك منشو�7ً.  مضائه �سرعته. فدهش �قا�: شكر�ً، غد�ً 
 hيعر  D! !7يد  �لفر�،  !بصر طريقي من  !كا�  �!نا ال  �خرجت 
�لناd كلهم !D مقالي سُينشر غد�ً �تحته �سمي! كنت !شعر !نني 
!مشي على �ألz7 �لكن ال !مّسها بقدمي، كأني �7كب >حّو�مة< 
في يو` لم تكن قد ُعرَفت فيه �لحّو�ماU. �لم تُذw عيوني تلك 
�لليلة طعم �لمنا`؛ كنت !7قب �لصبح حتى !p7 �لجريد
 �مقالتي 
فيها. �VكرU كل ما كنت !حفظ من �لشعر في �لشكوp من طو� 

�لليل، �كنت !حفظ �لكثير.
�كانت �لجر�ئد تصد7 بعد �لظهر، فجعلت !��7 حو� ��7 
�لجريد
، حتى ��V صدU7َ !خذتها �خفقاD قلبي يكا� يطغى على 
 �Vقّلبتها بلهفة، فإ�قفت �لى جانب �لجد�7 �� ،n7لشا� Uصو�!

�لمقالة فيها �قد قّد` لها مقّدمة !لبسني فيها ثوبًا !كبر مني(١).
*   *   *

______________________
 Bلثالثين من هذ��لمقالة في �لحلقة �لر�بعة � Bلى هذ� 
(١) سبقت �إلشا7

�لذكرياU (مجاهد).
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لقد نشرU بعدها  �لصبا!   Uلّذ��لصبا � !يا`  يا !سفي على 
!كثر من !لف، بل !كثر من !لَفي مقالة، �لكن ما !حسست يومًا 
�لمقالة �آلD كأني !ّa�l ��جبًا ما  �لفرحة. �!نا !كتب  بمثل تلك 
من !��ئه ُبّد، �!بعث بها، !� ُ!مِليها بالهاتف فيسّجلها �ألm طاهر 
!بو بكر �!حيانًا �ألm �هيب غر�$، ثم ينسخها ثم يتفّضل بقر�"تها 
�لمطبعة  �خَلت   �Vفإ �ألخطا"،  من  خلّوها  �لى  �!طمئّن  علّي، 

.l7�! لحَقتها �ألخطا" من حيث ال
�!شّدها  �لطبع،  !خطا"  تؤVيني  كما  شي"  يؤVيني  ال  �نه 
�لماضية  �لحلقة  في  كتبت  لقد  بكلمة.  كلمة  تبديل  فيه   Dكا ما 
�لنسبة  بصيغة   >Uلعشرينيا�< مؤكد�ً:  لهم  �قلت   >Uلعشرينيا�<
ال >�لعشريناU<، فلما قر!تها مطبوعة ��V هي >�لعشريناU<! لقد 
قاسيت من هذB �ألخطا" ما ُيَعّد من >�ألشغا� �لشاّقة< �لتي ُيحَكم 

بها مع �لسجن على �لمجرمين!
!عو�  ثم  عليها،  ألطمئّن  �!قرaها   
منشو7 �لمقالة  تأتي 
��ني  !بد�ً.  �ليها  !عو�   D! !ستطيع  ال  ثم  بها،  فأقرaها ألستمتع 
 Dكر ما قلت فيما كاV! �ال !كا� Uلذكريا� Bألكتب �لحلقة من هذ

.
قبلها، لذلك تأتي بعض �لحو��� مكّر7
 ُمعا�
*   *   *

�قتر� علّي !حد �لمحّبين !D !نشر >�لمجموعة �لكاملة< لكّل 
ما   Uمجّال� جر�ئد  في  كتبت  لقد   !Uهيها فقلت:  كتبت،  ما 
 >
عندl منها نسخة ��حد
، كتبت سنة ١٩٣٥ في جريد
 >�لجزير
عند �ألستاV تيسير ظبياD 7حمه �هللا (لّما كانت تصد7 في �لشا`) 
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مقاالU ما عندl منها شي"، �كتبت في >�لمكشوh< عند فؤ�� 
 Vفي >�لثقافة< عند �ألستا�منها شي"،  lما عند Uحبيش مقاال

!حمد !مين، �في مجّالU �جر�ئد نسيت حتى !سما"ها.
�قد طُبع لي �لى �آلD ما يقا7$ �أل7بعين كتابًا، �!حسب 
!D �لذl ضاn يمأل !7بعين كتابًا vخر(١). !ّما !حا�يثي في �إل�Vعة 
��لر�ئي فإنها لو ُجمعت لجا"U في خمسين كتابًا، �لكني ال !ملك 

صو�7ً عنها �!كثرها ما كتبتها !صًال.
�!سأ� �هللا !D يكتب لي بعض �لثو�$ عليها.

*   *   *

______________________
(١) بعد �فا
 جدl 7حمه �هللا صدU7َ -بتوفيق من �هللا- ثالثة كتب ضّمت 
مقاالU سبق نشرها (!� سبق نشُر !كثرها) في صحف �مجالU لكنها 
لم تصد7 في كتب من قبل، �هي >فصو� �جتماعية< �>سيد 7جا� 
�لتا7يخ محمد ‘< �جزٌ" ثاDٍ من كتا$ >مقاالU في كلماU<. �قد 
!عد�U من قريب كتابًا جديد�ً سّميته >نو7 �هد�ية<، �كدU !نتهي من 
ثالثة كتب !خرp !7جو !ّال يتأخر صد�7ها، �هي >مباحث �سالمية< 
��أل�$<،  �لثقافة  في  �>فصو�  ��إلصال�<   
�لدعو في  �>فصو� 

�7بما �ستطعت !يضًا �صد�7 جز" ثاD من >فصو� �جتماعية<. 
!ما !حا�يث �إل�Vعة ��لر�ئي فلم !ستطع !D ُ!خر� �لى �ليو` غير كتا$ 
��حد منها، هو �لجز" �لثاني من >�لفتا�p<. �قد �ضعت خطة للعمل 
�لتي !7جو !D تصد7 في  في !حا�يث 7مضاD (على مائد
 �إلفطا7) 
عد
 !جز�"، �ال !نها لن تخر� على �لناd قريبًا ألD �لعمل بها صعب 

عسير يحتا� �لى �قت �جهد غير قليل (مجاهد). 
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-٩٠-
VكرياU بغد�� (١)

�Vهبت �لى بغد��، �سأحّدثكم كيف Vهبت �لى بغد��.

Vهبت �ليها مد7ّسًا، �كاV Dلك في عهد �لشبا$، كما جئت 
مّكة �آلD مد7ّسًا بعدما �ّلى �لشبا$، فر!يت في بغد�� �مال" كر�مًا 
�طُّالبًا !نجابًا، مثل �لذين 7!يتهم هنا من كر�` �لزمال" �من ُنجبا" 
 D�� ،ضحة لعيني�� �من عرفت في بغد� pكرV ال تز���لطّال$. �
بيني �بينهم فاصل ما بين سنة ١٩٣٦ �١٩٨٣. �!نا  كاD يفصل 
!كتب �آلD عن VكرياU بغد�� بعد نحو خمسين سنة، فهل !عيش 
حتى !كتب عن VكرياU مّكة بعد خمس سنين؟ �D �لعمر بيد �هللا، 
�ال !سأ� �هللا �لمزيد منه �ّال �D كانت معه �لصّحة ��لعمل �لصالح، 

.Dلغفر�� Bبعد Dكا�

 l7�! عنها �ّال ماضيها؛ ال hلم !ُكن !عر�، �هبت �لى بغد�V
َصافة �ما �لَكْرm �ما �لَكّر��
، �ال !�l7 َمن  ما بغد�� �ليو` �ما �لرُّ
 �Vما� Dيعلمو �Vما صفاتهم؟ ما خالئقهم؟ ما :dمن نا �في بغد�
يجهلوD؟ ما�V يحّبوD �ما�V يكرهوD؟ �ال !�l7 ما �لكوفة �ليو`: 

ما�V فعل بها �لزماD؟ �ما �لبصر
 �ما �لموصل؟
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كنت !عرh من بغد�� ماضيها. �بغد�� �لماضي جّنة مسحو7
من ِجناD �ألحال` �ليلة مجّسمة من !لف ليلة �ليلة: عيوD �لَمها 
صافة ��لجسر، �ُفتوD �لهوp في �لكوm �في �لقصر، �في  بين �لرُّ
�لطرw �غر�" �سحر �في �لساحاU �نشا� �شعر. �بغد�� مد7سة 
�لدين: في كّل بيت حلقة حديث �مجلس علم، �مجمع هد�ية 
 z7أل�  Uثمر� ُتحَمل  �ليها  �لدنيا:   wسو �بغد��  Vِكر.   Dمكا�

.z7لى �أل� Uمنها ُتحَمل �لثمر��
�بين  بينها  �لثقافية   Uلصال� تكن  لم  �لماضي.  بغد��  تلك 
�مشق كالتي تر�D �ليو`؛ �نما تكوD �لصالU بين بلَدين مختلَفين 
مّتفَقين.  �!خَوين  ملتصَقين  عضوين  بين  ال  متبايَنين،  �ُقطَرين 
 
�بغد�� �لماضي بنت �مشق �!` �لقاهر
، �بغد�� ��مشق ��لقاهر
�لمنو7
، �بغد�� ��مشق مدينتاD من ُقطر ��حد،  �لمدينة   Uبنا
ليستا مثل لندD �با7يس بل هما مثل نيويوk7 ���شنطن. �D فّرَقت 
بين �لبلد�D �أل�ياDُ فالدين فيهما ��حد، !� فصَلت بين �ألمكنة 
�أللسنُة فاللساD فيهما ��حد، !� باعَدU �ألهد�hُ فالهدh ��حد، 
��لماضي ��حد �في �لمستقبل !مل ��حد، ��لحاكم في �لبلدين 
�لشامي  بلد  بغد��  كّل شي"،  في   
��لعلم ��حد. �حد ��حد، 

��لشا` موطن �بن بغد��.
هذ� ما كنت !عرh عن بغد�� �عن �لعر�w. فإD سألَتني -بعد 
بين  �لعضَوين �بوعد  بين  بعدما ُفصل   wبالعر� هذ�- ما فعل �هللا 
�لشقيَقين، �تّم ما !7ُيَد لنا ال ما !7�ناB ألنفسنا، فصا7 �لو�حد �ثنين 
�صا7 �لُقطر حكومتين، �D سألَتني عن �لعر�w �لحديث لم تكن 

تجد عندl يومئذ من خبرB �ّال قليًال ال يشفي غليًال.
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فلما عشت في بغد�� صا�� بغد�� مهو� �لقلب، 	صا�� 
بغد�� مثو� �لحّب، 	صا�� بغد�� %حّب �لبلد�" !لّي بعد �مشق، 
	صا� �جلة %حلى �ألنها� عند/ بعد بر��، 	صا�� >�ألبو+ية< 
%طر> �ألنغا; في %+ني بعد >�لَعتابا<، 	صا� �لسمك �لَمْسكو4 

%لّذ �ألطعمة عند/ بعد �لقو?/. 
	صر� %عر4 بغد��: مسالكها 	منا?لها، 	خيرها 	شّرها، 
	%عر4  �مشق  %عر4  مثلما  ساكنيها،  	خالئق  %هليها  	طبائع 
�لقاهرK 	%عر4 بير	�، 	مثلما عرفت %شر4 �لبلد�" 	%حبها !لى 
قلب كّل مسلم منزN �لوحي 	مدينة �لرسوN عليه �لصالK 	�لسال;، 
�لمدينة �لتي ُ	لد فيها 	�لمدينة �لتي هاجر !ليها. 	صا� لي من %هل 

بغد�� !خو�" %حبهم 	يحبونني 	%شتاقهم 	يشتاقونني.
فما �لذ/ فعل +لك كله؟ ما �لذ/ 	صل بيني 	بين بغد�� 
%نا مصر/ �ألصل  مثلما  عر�قيًا  ما  �لذ/ صّيرني  �لتقاطع؟  بعد 
 Wلعر�� !لى  ُ�عيت  %ني  كّله  +لك  فعل  لقد  �لمولد؟  �مشقي 

مدّ�سًا.

%�%يتم ما تصنع �لصال� �لثقافية؟ %�%يتم سحرها؟ !نه 	�هللا 
سحر. %�سلو� مدّ�سًا سو�يًا !لى �لعر�W 	هاتو� مدّ�سًا عر�قيًا !لى 
�مشق 	�نثر	� �لمدّ�سين �لمصريين في بال� �لعر> جميعًا، تر	� 
سفير�ً  �لشقيق،  �لبلد  في  لبلد]  سفير�ً  صا�  منهم  	�حد  كّل   "%
سفا�ته سما	ية 	%ثرها خالد. 	هاكم مني مثاًال: هل تد�	" %ني 
كتبت عن �لعر�W ما يمأل كتابًا كبير�ً غير �لكتا> �لذ/ طُبع باسم 
بغد��، 	%ني %ستطيع %" %حّدثكم عن �لعر�W حديثًا جديد�ً كل يو; 
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يمتّد شهر�ً، �!ني مّجدU �لعر�w !كثر من !بنائه ��صفت !يامه؟ 
�لعّطا7،  !نو7  �لعمر  �لسفر ��لحضر 7فيق  �كذلك فعل !خي في 
7حمة �هللا عليه، �لذl نظم في �لعر�w �يو�نًا كامًال. �هاكم مثاًال 
!ّلف كتبًا   lلذ� �لدكتو7 �كي مباk7 7حمه �هللا،  �لصديق  !كمل: 

.wعن �لعر�

بذ7
 صغير
 !نبَتت ��حة عظيمة؛ مدd7ّ !�يب ُيرَسل من 
�لبلَدين �يؤ�خي بين !هليهما، �يكسب  بلد �لى بلد فيؤّلف بين 
�أل�$ بعد Vلك 7��ئع طالما عجَزU عن �إلتياD بمثلها �ألقال`. 
يز�7��   D! يز�7�� �مشق، �!�با" �مشق   D! بغد��  !�با"  فألِزمو� 
بغد��، �!�با" مصر !D يز�7�� �لبال� �لعربية كلها، �!�با" كل قطر 
من !قطا7 �إلسال` !D يز�7�� �ألقطا7 �ألخرp، لكن ال تكّلفوهم 
�!نزلوهم  �لسفر  �سائل  لهم  قّدمو�  بل   ،Dمفلسو فاأل�با"  ماًال 
ضيوفًا، 7ّغبوهم �!طلقو� بالعطايا !لسنتهم تأخذ�� منهم !كثر مّما 
!عطيتموهم؛ تأخذ�� !�بًا يبقى على حين يذهب �لما�، !�بًا طالما 

بنى ��ّحد �!قا` ��ًال �هوp بد��.

�هل في �لدنيا شي" بعد �لدين !عظم من �أل�$؟ �نه كال` 
�نه كال` �لكنه يقيمكم �D كنتم قاعدين  �لكنه كال` يجّر فعاًال. 
�ُيقِعدكم �D كنتم قائمين، �يدفع بكم �لى �لموU �يأخذ بأيديكم 
 Uلبعثا� سّير��   .dبالنا �أل�با"   hيتصّر �كذلك   ...
�لحيا �لى 
يبقى في كّل  تمّلو� حتى ال  �لبال� ���مًا، ال   Bبين هذ �لمد7سية 
موعد�ً  ��Vعة  كل  �لُتخّصص   ،pألخر� �لبال�  يَر  لم  تلميذ  بلد 
�لبلد�D �ألخرp، �كذلك فلتصنع صحف كل  ��ئمًا للكال` عن 
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بلد: ِصُفو� للمسلمين بال�هم �منا�لها �طبيعتها �عمر�نها ��آلثا7 
�لباقياU فيها، ��لخالئق ��أل�يا" ��لعا��U، �غّنو� لنا في �لشا` 

!لحاD �لعر�w �!سمعو� �لعر�قيين !لحاD !هل �لشا`.
*   *   *

عشتها  �لتي  �أليا`   pكرV نفسي  في  بغد��  Vكَر  ها�  "لقد 
فيها، �نشر !ما` عيني ما �نطوp من Vكرياتها �ما ماU من !يامها. 
لقد 7جعت �لى تلك �لليالي حتى كأني -لكثر
 ما تشّوقت �ليها 
�!�غلت في �ّ�كا7ها- !عيش فيها. !lّ سحر فيك يا   بغد�� جذ$ 
قلبي �ليك، فلم !نَسك لّما كنت في بلدl �لحبيب، �لم !�� !حّن 

�ليك �!شتاقك؟
بغد��... يا بغد��، عليك مني سال` �لو� ��لحّب ��لوفا"، 
 ،mلَكْر� �لكّر��
، على  َلْيخ، على  �لصُّ �لمعظَّم، على  با$  على 

 .Dلولها� wلمشو� �سال` �لفؤ�
على ليالينا بين �لرصافة ��لجسر. ما كاD !حلى تلك �لليالي! 
�لوطن، فصرU في  �لى  �لغربة �!حّن  !لم  لقد كنت !شكو فيك 
�ما  موطني  ظلمني  �ما  �لياليها.  �لغربة  تلك  �لى  !حّن  �طني 
!نكرني، �ما كنت ألVّمه صا�قًا فكيف !Vّمه بما ليس فيه، �لكنها 
هي �لدعة مللتها ��جتويتها: �ني !شكو !لم �لر�حة، فأعطوني به 
�7حة �أللم. Vلك �أللم �لعبقرl �لذl يفتح �لقلو$ بآياU �لشعر، 

فإني منذ فقدته لم !عد !حّس !نني V� قلب!
 z7أل� Dِجنا �لرستمية جّنة من  تز��  �لرستمية... !ال  على 
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حافلة بالعاشقين، !` طاh بها طائف من هذB �لحر$(١) فجّفت 
�لصالحية... بر�حي صالحية  خمائلها �هجرها قاصد�ها؟ على 
�لمطا7،   
قهو على  مصر.  �صالحية  بغد��،  �صالحية  �مشق، 

على ظبائها، �على جآ7Vها !لف سال`.
على �لجسر، يا جسر بغد�� كم جمعت �فرقَت؟ ما�V 7!يت 
�ما�V سمعَت؟ كم �صلت بين قلو$ �قطعَت؟ !نت �لصلة بين 
ماz لنا كاD !عّز من �لنجم �!سمى �Uٍv سيكوD !سمى من �لنجم 
�!عّز. يا جسر بغد��، يا مربع �لحب ��أل�$ ��لمجد، يا من كنت 

ُسّر
 �ألz7 �كنت لي مَسّر
 �لقلب، عليك مني !لف سال`.
بقايا  فيها  �خّلفت  حياتي  من  قطعًا  فيها  تركت  7بوعًا  يا 
من فؤ��l، ما�V صنعِت بفؤ��l �حياتي يا 7بوn. �يا ��7نا في 
 `! k7؟ هل صّو� لُبعِدنا �هُر��ألعظمية: من حّل فيك بعُد يا �
vثا7نا !` طُمست من  ضحَكت من بعدنا �أل�ها7؟ �هل ُحفظت 

بعدنا �آلثا7؟
من   lمفّر �ليك   Dكا�  lمثو��  lمستقّر !نت  كنِت  لقد 
 n�َمستو �كنِت  �!تر�حي،  كلها  !فر�حي   
شاهد �كنِت   ،lنيا�
 lّال عنك. فهل كتَمت سّر� dكتمتها عن �لنا ،l7خبا!� l7سر�!
هذB �لجدD�7؟ �ما لي فيها من !سر�7 !خشى منها يو` �لعرz على 
�لرحمن، لكنها نقائصي �عيوبي، فهل ستَرU ما U!7 من نقائصي 

�لتي !خفيتها عن �ألصدقا" ��إلخو�D؟
______________________

(١) كتبت هذB �لقطعة !يا` �لحر$ �لعالمية �لثانية.
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من  �ليها  !فّر  كنت  �لتي  �لد�7   Bهذ ناd؟  يا  �لدنيا   Bهذ ما 
ضيق �لحيا
 ��حمة �لمجتمع فأغلق بابها علّي، �!خلو فيها �لى 
غريبة   U7صا  ،lحد� لي  �!نها  مني  جز"  !نها  فأحّس  نفسي 
 U7صا�ليست مني! �تجهلني كأني لست منها �ُتنِكرني  عني؟ 
لغيرl، فإ�V ما جئت !طرw بابها ِ7ُ�ْ�U عنها !� ُقبلُت فيها ضيفًا 
غريبًا ال !p7 �ّال ما ير�B �لضيف �ال !لبث �ّال ما يلبث �لضيف! 
ال يا سكانها، ما !نا بالضيف �لغريب، �نها كانت ��D� ،l7 لي 
فيها حقًا، لي فيها VكرياU، فيها من حياتي، من !نفاسي، من 

7�حي"(١).
*   *   *

 (٢)$7� على  !قف  �لسنين،  خال�  من   Dآل� ألنظر  �ني 
�لقر�D !�7ها �هي تمّر بي قرنًا بعد قرD، �!شاهد مو�كب �أليا` 
�هي تجو� بي موكبًا �ثر موكب، كِفْلم في سينما تعرz فصوُله 
قّصَة بغد��. لو كنت !ستطيع !D !عرz �لِفلم كّله ألحسستم !نكم 
 Bمعي >!شخاصًا< في هذ Dتحّلو�معي في قلب �لتا7يخ  Dتعيشو
فاكتفو�  �لِفلم طويل،  �لكن  ��إلخر��.  �لتأليف  �لعبقرية  �لقّصة 

بهذB �للمحاU �لخاطفة من هذ� �لِفلم �لعظيم(٣).
*   *   *

______________________
ُنشرU سنة  بغد��<، �قد   UكرياV مقالة >من �ألقو�d من  بين  ما   (١)

١٩٤٦، �هي في كتا$ >بغد��< (مجاهد).
(٢) �لد7$ في �ألصل �لممّر �لضّيق.

�لتي  بغد��<  �لحلقة من مقالة >فلم  نهاية  �لى  �آلتية   
�لفقر (٣) من !�� 
ُنشرU سنة ١٩٥٦، �هي في !�� كتا$ >بغد��< (مجاهد).
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قرية  �بغد��  سنة،  نحو ١٤٥٠  قبل  �لِفْلم  مطلع  في  نحن 
فيه  �لسو��  حولها  �من  ��لِجما�  للغنم   wسو عندها   ،
صغير
�لنخيل، �من ��7" �لسو�� هذB �لصحر�" �لتي تتلّظى فيها �لرما� 
�تتوّقد �لشمس، �يبد� من كل جهة فيها �جه �لموU يتربص لكل 
قا�` عليها من غير !هلها. !ّما !هلوها فقد !نِسو� بالموU حتى 7!�� 
ُيْدلوD بمثل ظفر  فيه �لحيا
، يعيشوD عيش �آلسا� في vجامها، 
لذلك  �ألسد �نابه �يطو�D صد�7هم على مثل جر!ته ��ثابه، 
كانو� يحتربوD �يقتتلو�V� D لم يجد�� من يحا7بوD �يقتلوD، ال 

شريعة لهم �ّال شريعة �لقّو
 �ال ُحكم �ّال ُحكم �لسيف.
 
�في جو�7 هذB �لقرية �لخاملة كانت تقو` >�لمد�ئن<، قر�7
كسرp شاهنشاB(١) فيها عرشه ��يو�نه، �لعجُم يسجد�D بين يديه 
 Dيخافو� مكانه   D�ُيكبِر ��لعر$   ،(Dينحنو  l!) له   D�يكّفر�
 Dلنعما� ،
سلطانه �يسّموD عامًال من ُعّماله (هو مدير ناحية �لحير

�بن �لمنذ7)، ُيسّمونه ملك �لعر$.
�يد�7 �لِفلم �يبد! فيه فصل جديد.

�لتي كانت تسكن  �لقبائل  �لبحر من  لقد ما� هذ�  �نظر��، 
تّيا7 قوl يجرh في  �لصحر�" �تحّرk ��ضطر$، ثم جرp فيه 
طريقه كل شي". لقد �تحد �لقو` �لمتفرقوD، �نبذ�� �7ياتهم �هي 
شّتى ليحملو� �7ية ��حد
 جديد
 هي �7ية �لقرDv، يقو�هم تحتها 
 ،Dيتقّدمو� ،Dال" يتقّدمو�ها هم !�. �لمثنى بن حا7ثة نحو بغد��

______________________
(١) شاهنشاl! B ملك �لملوk، �هي كلمة نهى �لشرn عنها، ��نما Vكرتها 

ألنّبه �لى منعها.
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 Dلجاهلو� �لبد�  هؤال"  �لعاجب؛  �لعجب   Dكا لقد   .Dيتقّدمو�
مكانه  في  �شا���  �ليو`،  بعد   pكسر فال   ،pكسر ُملك  ملكو� 

ُملكًا !نفع منه �!بقى.
�يد�7 �لِفلم، �تظهر صو7
 ثانية لبغد��.

نحن في سنة ١٤٥ للهجر
، �قد �ندثَرU �لقرية �Vهب بها 
يو`  �كاD صبا�  �بساتين،  مر�تع   z7أل�  U�عا� Dلزما� 7يب 
 dلساحة 7َْكب من �لنا� Bصائف من !يا` �لخريف، فوقف في هذ
�نز� 7جا� يذ7عوD �ألz7، يقيسوD طولها ��لعرz. فسألت 

من هؤال"؟ �ما�V يصنعوD؟
 lمن هؤال"؟ يا عجبًا! هذ� هو �لرجل �لذ hقالو�: !ال تعر
ثلثها  به !حد، �عا£   l7ال يد ُثلَثي حياته عالِمًا مغمو�7ً  عا£ 
�لمعمو7 من �ألz7 من  �لمطَلق في نصف  �لحاكم  �لثالث �هو 
 lVلفوال� �لرجل  هو  هذ�   .wلمشر� !قصى  �لى  �لمغر$  !قصى 
��ستمّر Vكرها  �7ياتها �شا�7تها  بنى ��لة عاشت   lلذ� �لصلب 
�لمنابر !كثر من ثمانمئة سنة، هذ� !بو جعفر �لمنصو7 جا"  على 

يقيم ها هنا مدينة!
�لم يغتصب �لرجل �لحديد�7V lعًا ��حد�ً من �ألz7، �ما 
 pلخلفا" �لمسلمين حقًا، بل �شتر� Uلغصب يومًا من صفا� Dكا

�ألz7 من !صحابها بأكثر من !ثمانها �!قا` مدينته عليها.
 �V�� 
�مر على هذ� �لمشهد سنتاD، ���7 �لِفْلم ��7
 جديد

.
�لمدينة عامر
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!تر�نها على �لشّط �لغربي لدجلة؟ �نها مدّ�7
 على هندسة 
 
�لجديد �هلي  �ّال  لها  شبيه  !عرفها  �لتي   Dلمد� في  ما   
مبتَكر
 Uبلغت نفقا�لهي) �ليو`. لقد �حُتفل بافتتاحها سنة ١٤٩هـ �(نيو
 Bهذ �كم تعد� من نقو Dينا7 من �لذهب. !تعرفو� Dبنائها ١٨ مليو
�أليا`؟ لقد Vكر �لمؤ7ّخوD! D �لدينا7 كاD ُيشترp به يومئذ تسعة 
�لعامل   
�لتمر، �كانت !جر عشر خر�فًا، �!لف �مئتا 7طل من 
على مدp ستة !شهر �ينا�7ً ��حد�ً. فانظر�� كم يسا�l مبلغ ثمانية 
 h�فيها �لخر l�أليا` �لتي يسا� Bهذ �ينا7 من نقو� Dعشر مليو

فيما !علم !كثر من خمسين �ينا�7ً.
من  �ليه  !قر$  !نحائها  بعض   Dيكو لئّال   
مدّ�7 �جعلها 
قّبة خضر�"  �يو�نًا عليه  فيها مجلسه، �!قا` عليه  بعض، �جعل 
�لفضا"   z7لى �أل� �لمجلس  ثمانو�7V Dعًا، �جعل من  علّوها 
نفقًا (سر��بًا) طوله فرسخاD. �بقَيت هذB �لقّبة �هي (كما يقو� 
!طر�فها  من   pُتر �لبلد  �عَلم  بغد��  تا�   (l�لبغد�� �لخطيب 
جميعًا، حتى هوU في ليلة عاصفة من سنة ٣٢٩هـ، !l بعد مئة 

�ثمانين سنة.
���7 �لِفلم، �ظهرU صو7
 ثالثة لبغد��.

بلَغت من عمرها عشر سنين فقط، �لكنها شّبت كما  لقد 
يشّب �لجّني في �لقّصة، ��ستطاعت !D تقفز من فوw �جلة �لى 
عرضه  نهر�ً  تقفز  ببنت عشر سنين  �لضفة �ألخرp. فهل سمعتم 

خمسمئة n�7V؟
 mلكر� بلَدين:  بغد��   U7فصا صافة  �لرُّ  lلمهد� !قا`  لقد 
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�لمدّ�7
 ��لقّبة  !بي جعفر  �لشا`) �فيها مدينة  من هنا (من جهة 
.kلرصافة من هنا��لخضر�"، �

�لد�7   Uمتّد��  ،Dلشاطئا� ��تصل  بغد��،  �تكاملت 
�تناثرU �لقصو7، �سكرU بغد�� بخمر
 �لمجد ��لجاB ��لعلم 
 D�7ها عصر  �لذهبي،  �لعصر  �جا"  ��لسر�7،  ��لغنا"  ��لفّن 
�لرشيد �لذl قا� للسحابة لّما v7ها: "!مطرl حيث شئِت فسيأتيني 
خر�جك"، ��لذl كانت كلمته تمضي في �ألz7 حتى تصل �لى 
يرّ�ها شي"، ��لذl ملك  �لصين �شو�طئ �ألطلنطي ال  !بو�$ 
ما لم َيملك قبله َمِلك قّط. �قا` ليلة يصّب �لما" على يد �لعالِم 
للعالِم  فقا�  بعد !D عّشاB معه على مائدته،  �لضرير  !بي معا�ية 
�لضرير: !تدl7 من يصّب �لما" على يديك؟ قا�: ال. قا� �لخليفة 

�لعظيم ها7�D �لرشيد: !نا.
فهل تر�نه �ضطر$ �لعالِم !� �هتّز؟ ال ��هللا، �بقي يغسل 

يديه �هو يقو�: �نما كّرمت �لعلم يا !مير �لمؤمنين.
هكذ� كاD ملوكنا �هكذ� كاD �لعلما".

�بلَغت  �لحو�ضر،   
�حاضر  Dلمد�  َّ̀ ! بغد��   U7لقد صا
 U�V ال �لمد�ئن�ال �لقسطنطينية �ما في سلطانها �ما لم تبلغه 7
لها َخَو�، ما يظهر في  �لعالم ��لبالُ�   
لقد غدU سيد  .Dإليو��
بلد
 طريف �ال ظريف من ثمر�U �أليدl �ال من نتا� �لطبيعة �ال 
 wما ينبغ نابغ في مشر�، �مغة �ّال ُحمل �لى بغد��أل� �من حصا
َّ̀ بغد��؛ فالقو�فل !بد�ً تّتجه �لى بغد��  من �ألz7 �ال مغر$ �ّال !
بكل ثمين �جميل، تحمله �ليها لتلقيه بين يديها كما تحمل ما"ها 
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�ألنها7ُ من كل مكاD لتصّبه في �لبحر. لقد تّمت �لكن:

نقُصُه َبـد�  !مٌر  تـّم   �Vِقيَل: َتْم� �V� ًال��ترّقْب َ�
لقد !صابتها عين �لحسو�، لقد حّلت �لنكبة ببغد�� �نزَلت 
�لذl يحصد �ألخضر  �لكالح �منجلها  بوجهها  �لحر$  ساحتها 
بين  �ألخوين:  بين  �لحر$  �لد�خلية؛  �لحر$  �نها  ��ليابس. 
�ألمين ��لمأموD. �لكن �لغا�
 �لشاّبة �لقوية ال تموU من �لَمْرضة 
�لعا7ضة مهما �شتّدU، �لقد برَئت بغد�� �عا�U �لى !بهى مّما 

كانت عليه �!�هى.

كرسّي  على  �هي  لبغد��   
صو7  Uبد� �لِفلم،  �مضى 
�لوال�
 في �لمستشفى. لقد َ�َلَدU بغد��، �كاD �لطبيب �لمولِّد 
هو �لخليفة �لذl كاv Dية في قّو
 جسمه �7جولته �vية في جهله 
 Bهذ جسد  في   kلفّتا�  zلمر� جر�ثيم  !�خل   lلذ�� �عاّميته، 
 
�لد�لة �لقوية، �لمعتصم �لذl جا" بغلماD �ألتر�k فجعلهم سا�

.D�لة، فجّر علينا مصائب ثمانية قر�لد�

*   *   *
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-٩١-
VكرياU بغد�� (٢)

تحت  قبلها  �لتي  تضعو�  حتى  �لحلقة   Bهذ  ��aتقر ال 
 ،kنا !صل هنا ما قطعُته هنا!� ،
!بصا7كم، فإD �لقّصة فيهما ��حد

�هي قصة حيا
 بغد��.

 Dلمد�  
حيا  m7ّيؤ  dلنا� من  �ألفر��   
حيا  m7ّيؤ  lلذ��
��ألنها7 ��لقالn ��ألسو�D� .7 !برn �ثنين !عرفهما في هذ� �لعصر 
 B7!ند�فيغ �أللماني �لكتابة عن �لعظما" هما �ميل لو��في �لتر�جم 
 U!لكن قر�لنيل ما قر!ته � تأليفه كتا$ عن  مو7��، ��أل�� من 

عنه(١).
______________________

!كر` �عيتر)  نهر<، ترجمه عا�� �عيتر (شقيق   
>�لنيل: حيا (١) �سمه 
منذ !كثر من نصف قرD، �ترجم !يضًا كتا$ لو�فينغ �آلخر >�لبحر 
�لعامة  �لمصرية  �لهيئُة  �لنيل  كتا$  طباعَة   U�عا! �قد  �لمتوسط<. 
للكتا$ قبل خمس سنو�U (سنة ٢٠٠٠) في !كثر من ثمانمئة صفحة، 
�مما قاله �لمترجم في تقديمه للترجمة: "كتا$ >�لنيل< �كتا$ >�لبحر 
�لمتوسط< ترجم فيهما لو�فينغ للنهر �للبحر كما ترجم للعظما" (له 
كتب عن نابليوD �غيرB من �ألعال`) فأكسبهما من �لحيا
 ما ُيخيَّل �لى 

�لقا³7 معه !D �لجما� من بني �إلنساD" (مجاهد).
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�!نا لست مثلهما �ال من طبقتهما، �لكني كنت من !كثر من 
ثلث قرV! Dيع من ��Vعة �مشق !حا�يث عنو�نها >!عال` �إلسال`<، 
من  >7جا�  كتابي  فأ��عته  منها  بقي  ما  فجمعت  !كثرها   nضا
�لتا7يخ<، �هو كتا$ مطبوn متد�َ��. سلكت فيه طريقًا ما تبعت 
فيه !حد�ً، هو !ني !قر! عّمن !حّب !D !تكلم عنه كل ما !صل �ليه 
من !خباB7، ثم !حّقق هذB �ألخبا7، ثم vخذ منها مشهد�ً !� قّصة 
!�خل منها على ترجمة �لرجل، فيكوD ما كتبُته شيئًا �سطًا بين 

�لقصة ��لتا7يخ.
*   *   *

 
�إلثا7 موضع  في  يقطعونها   Uلمسلَسال� ُكتَّا$   Dكا  �V��
ليضمنو� �هتما` �لمشاهد بها �عو�ته �ليها، فقد قطعت �لِفْلم في 
 .
vخر �لحلقة �لماضية �بغد�ُ� في �لمستشفى(١) على كرسي �لوال�
�نه لم يكن في علمه  �لمعتصم. ���V قلت  �لمولِّد  �لطبيب   Dكا�
�في فكرB كأخيه �لمأموD فما Vممُته �ما بخسُته حّقه، �كيف �هو 
 :U�مسلمة، نا 
بطل >عمو7ية<؟ �كيف �هو �لذl هتفت به !سير

��معتصماB، فأجابها:
ُمْنَصِلتًا �لو !جبَت بغيِر �لّسيِف لم ُتِجِب!جبَتها معلنًا بالسيِف 

 dبو َتّما`، فالجو�$ بالكال` بد� �لحسا` هو خَر! wصد
عن �لجو�$. �ننا نتكلم �آلD �نتكلم، نكتب !بلغ �لمقاالU �ُنلقي 
!عظم �لخطب �نطلق �لتصريحاU ملتهبة، �لكن نا7 �لحر$ لدينا 

مطفأ
. !فهذ� جو�$؟
______________________

ر ��لناd يؤّنثونه بال �جه. (١) لفظ �لمستشفى مذكَّ
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�لجو�$ ما كتبه ها7�D �لرشيد حين مّزw 7سالة �مبر�طو7 
 Bال ما تسمع". هذ pكتب على قطعة منها: "�لجو�$ ما تر�` �لر�
هي خالئق �لمسلمين �سالئق �لعر$، فمتى نعو� نحن �لمسلمين 

�لى خالئقنا؟

 قّوتها، �لكنه جعلها �7V لة في عهد �لمعتصم�لقد بلَغت �لد
-بما صنع- تهبط بعد �لصعو�. �لذين جا" بهم �!عطاهم �لمناصب 
��لر��تب ��كل �ليهم !مر �لد�لة، هو�� بالد�لة حتى صا7 �لخلفا" 

من 7ّVُية �لمعتصم !لعوبة في !يديهم �لّدنسة:

َ̀ لها ِضعُتم �ضّيعتُم َمن كاD َيعتقُدلما �عَتَقدُتم ُ!ناسًا ال ُحلو
َحَمتكُم �لّسا�ُ
 �لمذكو7ُ
 �لنُُّجُد�لو جعلُتم على �ألحر�7ِ نِعمَتكْم

*   *   *

�لكنها  بنتًا،   Uفولَد  
�لوال� كرسي  على  بغد��  تركنا(١) 
!عجب  �هل  !عجوبة.   Uلد� !عجوبة  ِجّنية،  بنت  ِجّنية   U"جا
�تتكّلم  �تغّني  ترقص  �هي  �لقابلة   lيد من  تخر�   
مولو� من 
بسبع لغاU؟ �لكن لم تكد تنتهي !فر�� �لوال�
 حتى كانت !يا` 

�لمأتم.
لقد ماتت �لوليد
 طفلة، ماتت �هي في مثل عمر �لياسمين، 
�لكنها تركت في تا7يخ �ألمجا� عبقًا !طيب من !7يج �لياسمين، 
تلك هي >ُسّر َمن p!7< (سامّر�") �لتي لم تِعش �ّال ثمانيًا �!7بعين 

______________________
(١) من هنا �لى نهاية هذ� �لمقطع تتمُة �لمقالة �لسابقة، >فلم بغد��<، من 

حيث �نقطعت في نهاية �لحلقة �لسابقة (مجاهد).
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!يضًا  بغد��  ُسّكانها مليونين على حين كاD في  بلغ  سنة، ��لتي 
 D� Dلكني !ستحلفكم من �آل�سأحّدثكم حديثها، �نحو مليوَنين. 
�7تم بغد�� !D تجو��� بسامّر�"، فليس في  vثا7 �لمجد �إلسالمي 
ما هو !7�n منها �ال في قصص �آلثا7 �لعربية ما هو !حلى �!شجى 
من قّصتها، �للهّم �ّال تا� محّل (تا� محل في !غر�، �!غر� عند 

�هلي).
�مضى �لِفلم، �بدU صو7
 بغد�� �قد بلغت قّمة مجدها 

.z7أل� Dقبلها مدينة من مد Bما لم َتُحز Uحا��جاللها �
مستطيعًا  �لست  �لعظيمة.  بغد��  !يا`  من  ��حد  يو`  �هذ� 
!D !صّو7 لكم كّل ما كاD في Vلك �ليو`، فهل 7!يتم في �لسينما 
 D� لقو�� !aّكد لكم  �ني  �نكلتر� مثًال؟  �لملكة في  تتويج  مشاهد 
��V قيست بحفالU �ستقبا�  حفالU �لتتويج تكوD حا�ثًا صغير�ً 

�فد قيصر �لقسطنطينية في بغد�� !يا` �لمقتد7.
لقد �قف مئة �ستوD !لف جندl بأكمل عّد
 �!فخر ثيا$ 
من خا�7 �لمدينة �لى با$ قصر �لتا�، جنو� من كّل �لبال� �كّل 
�لمصابيح،  �ُسْلِسَلت  ��ألعال`   dألقو�� �!قيمت   ،dألجنا�
�ُمّدU �لنماw7 ��لسّجا��U ��لُبُسط �لعجيبة على طو� �لطريق، 
فبلغ عد�ها �ثنين �عشرين !لف قطعة سّجا�. �خر� !هل بغد�� 
�لتي   Uلطرقا� �لى  ماليين)  ثالثة  عن  يومئذ   ����� (�قد  جميعًا 
سيجتا� بها موكب �لوفد، فبلَغت !جر
 مجلس �لرجل �لو�حد في 

�لدّكاD !� على �لسطح عشرين �7همًا، !l !كثر من �ينا7!
يصفها،   D! كاتب  لقلم  يمكن  ال  ُحّلة  �لتا�  قصر  �لبس 
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�لديبا�  ستو7  من  فيها  ُعّلق  ما  عد�   D! تعلمو�   D! �حسبكم 
�لنُّّقا£   lيد! !خرَجته  ما   nبأبد  
�لمصّو7  
�لمطّر� بة  �لمذهَّ
�ثالثين  ثمانية   Dكا  z7أل� !7جا"  في  ��لمطّر�ين  ��لمصّو7ين 
!لف ستا7. �ال تحسبو� قصر �لتا� كما تعرفوD من �لقصو7. ال، 
�ال تظّنوB كالحمر�" في غرناطة �ال فرساl في با7يس. كاD فيه 
ثالثة �عشر�D قصر�ً كل ��حد منها !كبر (كما �صفو�) من قصر 

عابدين في مصر.
�كاD في �سطبل �لخيل !لف فرd، خمسمئة على �ليمين 
�ليسا7  ��لفّضة، �خمسمئة على  بالذهب   
�لُمحّال ُر�  �لسُّ عليها 
بجال� �لديبا� ��لبر�قع �لطو��، �كل فرd !ما` بيته بَِيد سائس 

بأجمل بّز
 �ثيا$.
حديقة   l!) �لمستأَنسة  �لوحو£  َحْير  على  بالوفد  �مّر�� 
 Dخمسو�عن يمين  Dخمسو ،nفيه مئة من �لسبا Dكا� (Dلحيو��
 ،d��بالوفد على قصر �لفر ��7 �لِفَيلة. ثم مر��فيه �عن يسا7، 
�كاD فيه بهو طوله ثالثمئة n�7V قد ُصفَّت فيه !نو�n �ألسلحة �لتي 
�لر�a�D مثلها. ثم �خلو� بالوفد ��7 نصر �لحاجب، فلما  يَر  لم 
p!7 �فد �لر�` عظمة �لمكاD �ُ!ّبهة نصر حسبوB �لخليفة فركعو� 

�سّلمو�، فقيل لهم: ال، هذ� هو �لحاجب.
ثم !�خلوهم على �لو�ير �بن �لفر�U، �كاD في مجلس في 
 U حديقة في �لقصر بين �جلة ��لبستاD قد ُعّلقت فيه �لستو7 �ُمدَّ
�لُفُر£، �كاD(١) شي" عجيب، فحسبوB �لخليفة فركعو� �سّلمو�، 

فقيل لهم: هذ� هو �لو�ير.
______________________

(١) كاD هنا تاّمة بمعنى ُ�ِجد.
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ثم �صلو� �لى �لخليفة، ��ستقبلهم في ��7 �لشجر
. �هي 
 ،(Dمليو (نصف  مثقا�  !لف  خمسمئة  ��نها  �لفّضة  من   
شجر
 Dتميس َمَيسا w�7�!� Dلجوهر، لها غصو��بعضها من �لذهب �
 Uبحركا kتتحر�عليها !طيا7 من �لفّضة تصّفر �لشجر، � Dغصا!

قد 7ُّتبت لها.
��لدهاليز   Uلممّر�� في  �لمنَبّثين  �لقصر  خد`  عد�   Dكا�
 Dكا�`، �خا hالv ينة بالغة سبعة��على �لسطو� بألبسة عجيبة �

�لُحّجا$ !كثر من خمسمئة، �كاD يومًا من !يا` �لتا7يخ.
بالسو��  �ّتَشَحت  �قد  بغد��   
�بدU صو7 �لِفْلم،  �مضى 

�لبَست ثيا$ �لحد��.
��ّمَحت  شبابها  �Vهب   dلعبا� بني  بغد��  ماتت  لقد 
 U"لوحو£ �لبشرية من جند هوالكو جا� lخربتها !يد�محاسنها، 
��نُتهك  !هلها  من   
�ألعّز فذ�ّ  �لعلقمي،  �بن  �لو�ير  خيانة  بهم 
�!مر�aها،  �كبر�aها  علماaها  �Vُبح  !عر�ضها،  من   Dلمصو�
!لف  !كثر من  �لقتلى  فبلغ  يومًا  !7بعين  !هلها  �لسيف في  �ُ!عِمَل 
!لف (مليوD)، �ُ!لقيت كتبها في �جلة فاسوّ�U منها مياهها حيا� 
 Uثمر�� Uلعبقريا� !يامًا، �Vهب نتا� �لعقو� �حصا�  �لضفتين 
�لمصائب على �إلسال` �!هله،  َناn، �كانت مصيبة  �لصَّ  lأليد�

�غدU بغد�� خر�ئب �!طالًال:
فما �قوُفَك ��ألحباُ$ قد سا7��لِسائِل �لّدمِع َعن َبغد�َ� !خبا7ُ
ْ��7ِ" ال َتِفد�� َ�ّيا7ُيا ��ئريَن �لى �لزَّ ��لّد�7ِ  �لِحمى   kَبِذ� فما 
بُع �لذl َشُرَفْت �قفا7ُتاُ� �لِخالفِة ��لرَّ  Bَُعّفا قـد  �لَمـعـالُم  بـِه 
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بل ِفُد��(١) �ليها �!عرضو� عّما قا� �لشاعر. ِفُد�� �ليها �!قبلو� 
عليها، فقد قامت �لد�7 �عا� �لدّيا7.

ما ماتت بغد��؛ �D بغد�� ال تموU. �لسنديانة �لضخمة قد 
 D! فال تلبث ،z77ها في �أل�لكن جذ�ُتنَشر بالمنشا7 �ُتقطَع 
�ليابس فرn طرlّ يصير غصنًا لدنًا، ثم يغد�  يخر� من جذعها 
كالتي  باسقة  ��حة  عليه  تقو`  �نقطع   lلذ�  nكالجذ قويًا  جذعًا 

كانت من قبل.
*   *   *

تكلمت  ما  �لماضي،  بغد��  على  �لكال`  في   ���! �نني ال 
 Dجئت �آل�هبُت �ليها V لتي� �لكن هل بغد��لحاضر. � �عن بغد�
!كتب عنها هي بغد�� �لحاضر؟ لقد مّر على Vهابي �لى بغد�� نحٌو 
من نصف قرD� .D بغد�� �لتي عرفتها صاU7 !يضًا من �لتا7يخ، 
�لكن تلك من �لتا7يخ �لبعيد �هذB من �لتا7يخ �لقريب. �D مدننا 
 Dية، فما يكو�لماّ� 
�مجتمعاتنا تعد� عد��ً في طريق هذB �لحضا7

�ليو` جديد�ً يكوD غد�ً قديمًا.
تمشي  ��حد   n7ّال شا� فيها   Dكا ما  عرفتها  �لتي  بغد��   D�
فيه �لسياU�7 ��لعرباU صفًا متصًال، ال تستطيع !D تقف فيه ألنه 
 D� تخر� منه ألنها D! ال تستطيع�قَفت فيه سّدته، � �V�� ضّيق

خرجت منه لم تقدD! 7 ترجع �ليه.
 U�7عما طَرَفيه  �على  �لرشيد،   n7شا هو  ��حد   n7شا

______________________
(١) ِفد��: فعل !مر من َ�َفد.



٣١٢

!�ّقة   kهنا �من  �لنهر  هنا  من   Bيحّد  ،Uطبقا ثال�  من  !عالها 
ضّيقة ال تّتسع ألصغر سيا7
 لتمشي فيها هي >�لد7بوناU<. بغد�� 
�لمعّظم  با$  في  7!سها  �لشّطين،  على  تنا`  كانت  عرفتها  �لتي 
 d!بالعكس، فما !بالي !ين �لر �7ِْجالها في �لبا$ �لشرقي، !�
�!ين �لقدماD ما ��` �لفر�£ ممد���ً �مد�B محد���ً. �ما بعد با$ 

.Dلمعظم شي" ُيذكر في �لبنيا�

�لملكي. �ال  �لبال{  �ّال  فيه  ما  �ألعظمية خاليًا  كاD طريق 
تحسبوB مثل قصر يلد� !� >ضوْلَمه باْغِجه<(١) �ال مثل فرساl. ما 
 hقا�لموسرين. ثم !قامت �أل� Uبنا" بعض بيو D�� "هو �ّال بنا
 U�V جعلوها   (
صغير  Uفيال)  Uير��َ�ُ !مامه  !Vكر)  ما  (على 
!لو�! ،D� V!نو� للناd بإقامتها على !D يسكنوها مّد
 معلومة ثم 
تؤ�� �لى ���7
 �أل�قاh، ألD تلك �ألz7 كانت �قفًا. �ليس بعد 
بنياD حتى نصل �لى ��7 �ألعظمية،  �لبال{ �ال قبله منا�� �ال 
!��ئل   l! �ألحو�£"،   d!7" (�لبا�):  �لحافلة  سائق   l�فينا

�لبيوU... بيوU �ألعظمية، لينز� من شا" من �لرّكا$.

�لحديد  من   
كبير فهي صنا�يق   (Uلباصا�)  Uلحافال� !ما 
فيها كر�سي ضّيقة متر�ّصة، �قد ُخبِّرD! U �لحافالU �لتي تحمل 
�لناd �آلD في بغد�� هي �لتي يحملهم مثلها في لندD ال تختلف 
عنها، �!D منها ما هو بطبقتين، �علمت !D عند !مانة �لعاصمة 
ّ̀ من تلك  متحفًا !� معرضًا يعرضوD فيه تطو7 سياU�7 �لنقل �لعا
�لصنا�يق �لتي !عرفها (��لتي كنت !��حم �لناd ألتخذ لي كرسيًا 

______________________
(١) باغجه !l حديقة، �!ظن !D ضولمه هي �w7 �لعنب.
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فيها) �لى ما �نتهت �ليه �ليو`. �قالو� �D بغد�� �ليو` !كبر مساحة 
�!كثر �متد���ً من بغد�� �لرشيد ��لمأموD. قالو�: �D طولها ��� على 
خمسين كيًال، �قالو�: �D �لجسر صا7 مثل �لجسو7 �لتي تقو` على 
�عائم �7سياU في �ألz7، �قد كاD �لجسر على عهدl ببغد�� 
يقو` على عّو�ماU، فإ�V فاz �لنهر ���� �لما" صا7 �لجسر كالتّل 
ُيصَعد �ليه صعو��ً، ���V قّل �لما" صا7 كالو��l نهبط �ليه نا�لين! 

عاباU؟ فهل �لذl قالوB حقيقة !` هو من �لدُّ
 Uعشر� فيها  صا7  �لو�حد   n7لشا�  U�V بغد��   D� �قالو� 
على  �تقو`   U�7لسيا� فيها  تمشي  �لتي   n7لشو�� من   Uعشر��
من  هو   `! حقيقة   Bقالو  lلذ� فهل   ،U�7لعما� ِضخا`  جانَبيها 

�لدعاياU؟
ما  �لكن  �لغيا$،  طو�  بعد  بغد��   p7!  D! �نني ألشتهي 
�لذl سألقاB مّمن  َمن  �لتي عرفتها؟  بغد��  �ليو` من   Bجد! lلذ�
�لشبيبي  7ضا  �لشيخ  !جد  هل  بلقياB؟  فأسعد  يومئذ  !لقى  كنت 
 
�لذl بسط علّي جناَحيه فدفع عني �ألpV يو` تحالف علّي �خو
 lيب �لذ�بين �لمفّتش؟ هل !جد �لعالِم �أل�بيني  Dكر�` �ثر ما كا
كاD يعمل معه �ألستاV طه �لر��l؟ هل !جد �لعالِم �لكبير �لشيخ 
 Dيز�� في جامع سيد سلطا !ال  �لّر��l؟  �بر�هيم  �لشيخ  ر  �لمعمَّ
علي، يستقبل كل من �خل عليه �ُيلِزمه !D يأكل من طعامه �لو 

لم يكن �لوقت �قت طعا`؟
 mلشقيق، �أل�  mكثر من �أل! �لذl كاD لي   m7 �أل�هل !�
 Dكا lال يزيد عني في �لعمر �ال خمس سنين، �لذ Dكا D�� ألكبر�
 h7لمعا� 
سبب سفرl �لى �لعر�w، ��لذl كاD مكتبه في ���7
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كّلما ضرَبتني  �ليه   l�v �لذl كنت  يو`؟  َمر�حي كل   �!  lَمغد�
�ألمو��   Bهذ تصل  ال   lلذ� �لمنيع  �لجبل  فأجد   
�لحيا !مو�� 
 ،wفي �لعر�� Dفي لبنا�مشق �عرفته في  lليه؟ �لذ� l�لمن يأ
 l�لصديق �لصفي، �لشاعر �لر���لوفي � mفما عرفت فيه �ّال �أل
�لكاتب �لبليغ �لذl يكفيه !نه ساجل �ما` �لبالغة �لزياU في قّصته 
بيانه  �لزياU �ال  �ليمن<، فما كاD !سلوبه ��D !سلو$  >�ّضا� 
!قّل من بيانه؟ 7حمه �هللا �جز�B عني خير�ً. !ما عرفتموB؟ هو �لشيخ 
تبو!  لّما  �لمركزية  �لثانوية  في  مكانه  سّلمني   lلذ�  lألثر� بهجة 
كرسي كبير مفّتشي �للغة �لعربية في �لعر�w، فكاD لي خير سلف 
�لكن هل كنت له خير خلف؟ 7حمه �هللا فما !نسى -��هللا- فضله 

علّي.
�لعّطا7  !نو7  معي:   wلعر��  ��aجا �لذين  �مالئي  !جد  هل 
�عبد �لمنعم خّالh �!حمد َمظهر �لَعْظمة �صالح َعقيل �كامل 
 wلّما فا7قت �لعر� lحيد7 �لّركابي؟ هل !جد من جا" بعد� �عّيا
�لى بير�U �ألستاV �لدكتو7 �كي مباk7؟ �D من هؤال" من بقي 
كما بقيت، مّد �هللا في عمرB �!حسن خاتمتي، �لكن !كثرهم لحق 

بركب �لماضين(١).
في  �لتد7يس  بهم  جمعني  �لذين  �ألجّلة   mلشيو� !جد  هل 
�لذl ُسّميت  �لملَحقة بجامع �إلما` �ألعظم  �لشرعية  �لعلو`   7��
�لشيخ  �لز�هد  �لغني  �لعالِم  �ألعظمية:  مدينة  �ليه  �ُنسبت  باسمه 
 
!مجد �لزها�l، ��لعالِم �لحقوقي صاحب خز�نة �لكتب �لكبير
�لحاّ� حمدl �ألعظمي، ��لمفتي �لصالح �لشيخ قاسم �لقيسي، 

______________________
(١) ما بقي منهم �ّال خّالh �عيا� �!نا.
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لقد  �لمدd7ّ؟  ر فهمي  �لمعمَّ �لشيخ  �لكبير   Vلد�7 �ألستا� �مدير 
!كبر مني سنًا، �!كثر  كّلهم  بينهم، �كانو�  �لشاّ$   lحد�كنت 

علمًا �فضًال �!على منزلة.

!ين مني تلك �أليا`، �ما�V !جد �V Dهبت من بقاياها، من 
!7يجها، من عطرها، من !نقاضها، من vثا7ها؟

!Vكرهم  ظللت   D�� عد��ً،  !حصيهم  ال  �لذين   lتالميذ�
 Dلقد كا .Dلزما� !بد�ً، �!تعّلل بذكر�هم على طو� �لمدp �بعد 
منهم عبد �لسال` عاh7 7حمه �هللا، لقد صا7 7ئيس �لجمهو7ية، 
�لعّطا7.  !نو7  �عن  عني  سأله  �لشا`  !هل  من  !حد�ً  قابل  �كّلما 
�لكن لم !لَقه بعدها. !نا !تهيب !D !طرw با$ �لرفيق �D لم يّتصل 
برئيس  فكيف  �بينه،  بيني  �لكلفة  ترتفع  �لم  بحبله  تمامًا  حبلي 
 V� ،B�7! لم !ُعد lير�ً من تالميذ��َمن صا7  D� لجمهو7ية؟ حتى�

هو في شغل عن �يا7تي �!نا في عز�h عن �يا7ته.

�قليل من �لطّال$ �لذين لبثو� -على طو� �لعهد- محافظين 
على �لوّ�، منهم... بل �عوني !ُسق لكم خبرB قبل !D !قو� لكم 
نالها  فلما  �لثانوية سنة ١٩٣٦،   
�لشها� في  طالبًا   Dكا هو:  من 
�لرَتب  في  �تد�7ّ صاعد�ً  فيها  فتخّر�  �لعسكرية،  �لكّلية  �خل 
في  !حد��  فحدثت  (كولونيل)،  عقيد�ً  صا7  حتى  �لعسكرية 
�لعر�w �ضطّرته �لى ترk �لعسكرية، فما�V صنع؟ هل قعد في بيته 
يبكي ما فقد، يند$ ماضيه يائسًا من مستقبله؟ �D !صحا$ �لِهَمم 
من   B�صعو Dلو�يحا قامو�  جانب  من  �لجبل  هبطو�   �V� �لعالية 
 Dلبقا" في �لحضيض بل يبتغو� Dلجانب �آلخر، ألنهم ال يطيقو�
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شها�تها  �نا�  فيها   d7فد  ،wلحقو� كّلية  فدخل  !بد�ً.  �لمعالي 
�صا7 محاميًا �نجح في �لمحاما
، فحدثت !حد�� �ضطّرته �لى 
 Dكّلها. فهل يئس؟ �نه مؤمن !شهد بإيمانه من يو` كا �بغد� kتر
طالبًا يقعد بين يدlّ، ��لمؤمن ال ييأd من 7َ�� �هللا، ���V ضاقت 
به بال� �لعر$ فإD >في �ألzِ7 َمْنأpً للكريِم َعِن �ألpV<، فسافر 
�لطّب �تخّر� طبيبًا من  كّلية  لسانها، ��خل  �لنمسا �تعّلم  �لى 
سنتين �قد جا�� عمرB �لسّتين. �لم ينقطع طو�َ هذ� �لمدp من 
مر�سلتي ��التصا� بي، يرسل �لّي من �أل��ية ما يفيد !مثالي في 
شيخوخته، ��D لم يكن شي" يرّ� �لى !مثالي شباَبهم �لذl �ّلى. 
لقد 7!يُته في �لحّج في �لموسم �لماضي، ��7ني في ��l7 في مّكة. 

هل عرفتموB؟ هو �لعقيد �لمحامي �لطبيب جها� عبد �لوها$.
�منهم من هو �ليو` من �لدبلوماسيين �لعر�قيين �لمرموقين 
�من �أل�با" ��لباحثين �لمعر�فين، لزمني مّد
 لز�` �لولد !باB ثم 
�7سلني مّد
 !خرp، ثم قطَعت �أليا` ما بيني �بينه فلم !ُعد !سمع 

.
عنه شيئًا، هو نجد
 فتحي صفو
�لهما -بحمد �هللا- !مثا� من �لذين شّرفني �هللا يومًا فكنت 
مد7ّسًا لهم ثم مضو� ُصُعد�ً فجا���ني �صا7�� !على مني منزلة، 
 ،Uجامعا 
صا7 منهم (من تالميذl) ���7" �ُقضا
 كبا7 �!ساتذ
 pجامعة !` �لقر�منهم جماعة هنا في جامعة �لملك عبد �لعزيز 
من  سعو�،  بن  محمد  �إلما`  �جامعة  سعو�  �لملك  �جامعة 
�لسو7يين �من �لسعو�يين، هم !علم �ألساتذ
 �!فضلهم، صا7�� 

جميعًا !علم مني �!فضل.
*   *   *
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-٩٢-
�لتعليم في �لمد7سة �البتد�ئية

 U!بد �Vقعت نفسي في �لو7طة. لما�قعني !حد؛ !نا !�ما !
�لحديث عن بغد�� �!نا لم !خر� بعُد من �مشق؟ لما�V قطعت 
�لتذكر
 �حجزU مكاني على �لطائر
 �!نا لم ُ!ِعّد متاعي �لم !هّيئ 
!نا لم !ستخر� جو�� سفرl؟ هل فعلت Vلك من  حقائبي، بل 
 nلموضو� بي  !D يصل  قبل  عنها  بالكال`  فأسرعت  لبغد��  حبي 
 d7لمد�� !قاسي �!نا معّلم في  مّما كنت  !نني لضيقي   `! �ليها؟ 
!حببت   ،Dلفرنسيو� �لذl كاD يحكمه  �لبلد  �!نا في  �البتد�ئية، 

�إلسر�n بالفر�7؟
مهما يكن �ألمر فال بد لي من 7جعة �لى �لو�7"، !7جع سنة 
!� !كثر ألD هذB �لسنة (١٩٣٦) �مثلها �لسنة �لتي قبلها (١٩٣٥) 
 ،d7تنّقلي بين �لمد��كانتا حافلتين باألحد��. !حد�� حياتي !نا 
�َمن لقيت �ما�V لقيت �ما�V 7!يُت، �حياتي �أل�بية: ما�V كتبت 
�ما�V خطبت، �حيا
 بلدl في �لنضا� لالستقال� ��لجها� لحّرية 
فسأتحّد�  للتفصيل  سعة  �لقو�  مجا�  في  لي  يبَق  �لم  �لبال�. 

بإيجا�.
*   *   *
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!نا !عّلم  لقد عرفتم !D �لذين كانو� يعملوD معي (!� كنت 
كبا7  �من  مشايخنا  ِجّلة  من  هم  �البتد�ئية)   d7لمد�� في  معهم 
منهم شيخنا   D! معر�فوD، حسبكم  �!�با"  كبا7  علما"  �مالئنا. 
�لشيخ محمد بهجة �لبيطا7 �شيخنا �لشيخ حامد �لتقي، �!D منهم 
�لبرهاني.  سعيد  �لشيخ  منهم   D!� �لسباعي  7فيق  �لشيخ  �لطبيب 
!مثا� هؤال" كانو� معّلمين في �البتد�ئية، �كاD من �لمعّلمين سعيد 
�!مجد   Dسلطا �جميل  �لعّطا7  �!نو7  �لز7كلي  �سليم  �ألفغاني 

�لطر�بلسي، هؤال" �لذين صا7�� !�با" �لبلد �شعر�"ها.

ما كنت �ال كاD كثير من �خو�ني َنُعّد !نفسنا معّلمين فقط، 
�ما كّنا نر�نا مسؤ�لين !ما` ���7
 �لمعاh7 �حدها، نطّبق مناهجها 
�نطيع !��مرها؛ بل كّنا ُنِعّد �لجو�$ للسؤ�� يو` �لعرz على �هللا: 
�لسؤ�� عن تربية �أل�ال� على ما ُيرضيه، على �لشريعة �لتي ُبعث 
بها خاتم 7سله، عن تخريج !مة جديد
 تؤمن باهللا �يمانًا خاليًا من 
�لشرk كله، �لظاهر منه ��لخفي. تخاh �هللا �ال تخاh في �لحّق 
!حد�ً �ّال �هللا، تستهين بعذ�$ �لدنيا مهما �شتّد للخال� من عذ�$ 
�هللا في �آلخر
 �هو !شّد. كّنا نلّقنهم �لعقيد
 سالمة من �لشو�ئب، 
�نعّو�هم �لعبا��U بعيد
 عن �لريا"، ��لسلوk �لذl يحّببهم �لى 
�لناd �ال يكّرههم �لى �هللا. فإD جا" !مٌر فيه ترkُ ��جٍب !� فعُل 
حر�` فال مباالَ
 حينئذ بحّب �لناd �ال خوhَ من كرههم، ألنه ال 

طاعة لمخلوw في معصية �لخالق.

�لفرنسيين   D!� ،لنا �لبال� Bهذ D! `كّنا نعيد عليهم كل يو
��غلوD علينا عا��D على حّقنا، �من يعا�نهم مّنا !عدp منهم علينا 
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 Uلك كله محاضر�V في �لظاهر مّنا. ال نلقي عليهم في Dكا D��
فلسفية �ال ُخطَبًا بليغة !�بية، بل نكّلمهم باللساD �لذl يفهمونه. 
ال نجمعهم لذلك بل نتبع سّنة 7سو� �هللا عليه �لصال
 ��لسال` في 
�لدعو
 �لى �هللا: كلمة هنا �كلمة هناk، �كّل كلمة في موضعها 
�كل كلمة عند مناسبتها، يحفظها من يحفظها �ينساها من ينساها 
�لكن ال يضيع !ثرها !بد�ً. من سمعها حملها �لى !هله فبّلغهم �بّلغ 
!صحابه �ياها، �7ُّ$ مبلَّغ !�عى من سامع، !� يحفظها في �Vكرته 
حتى يكبر فيدk7 معناها، كما تحفظ �لصحر�" بذ�7 �لكأل حتى 

يأتي �لمطر فتخضّر منه �لصحر�".
�ما خرجو� جميعًا متعّبدين صالحين �ال �طنيين مخلصين، 
!سبابه ��ستكملو� مز�ياB، بل  �لخير جمعو�  !ئمة في  �ال صا7�� 
�قتربو� منه �!حّبوB. �ما كنت !نا �ال  كاD �خو�ني من �لمد7ّسين 
ل، ما نحن �ّال ناd عرفو� طريق �لحّق فجئنا  من �لصالحين �لُكمَّ
طريق  �لى  فنَدعه   
تا7 نفوسنا  �تغلبنا   U�7تا نسلكه  عليه،  ند�ّ 
�للهو، �للهو غير �لمحّر`، فما كتب �هللا علينا (��لحمد له ��لمّنة) 
!D سلكنا طريق �للهو �لحر�` ��D مالت نفوسنا �ليه. �ما كاD في 
�مشق تلك �أليا` مثل �لذl يجدB �لشّباD �آلD �ال نصفه �ال 7بعه 
�لسينما   Dصامتة أل 
�ّال سينما حقير �ال ُعشرB، ما كانت عندنا 
لم تكن في �لدنيا كلها قد نطقت، كانت �لسينما �لتي عندنا تهتّز 
َسِفَه  َمن  �ّال  فيها، �ما كاD يدخلها  صو7ها �يتمايل �ألشخا� 
نفسه �هانت عليه. �ما كاD في �لدنيا ��VعاU �ال كاD فيها هذ� 

.(Dلتلفزيو�) لر�ئي�
*   *   *
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 ،pلقر� في  �أل�لية   d7لمد�� في  عّلمت  !ني  عرفتم  لقد 
�ستعرفوD !ني عّلمت في �لمد�d7 �لمتوسطة ��لثانوية �عّلمت 
 ،Uلجامعا� Bلعليا في هذ� Uفي !قسا` �لد�7سا� 
في جامعاU كثير
��لدكتو�7
، �عّلمت  �لماجستير   U7ساال �عد�� �!شرفت على 
فهل  �لمساجد.  �في  �لشريعة   Uكّليا في  �مشايخ   ،Uبنا� بنين 
تريد�D! D !خبركم بالذl 7جعت به بعد هذB �لجولة �لو�سعة �لتي 
 Uمتّد��مصر حينًا، � Dلبنا� ��لعر�w ��لسعو�ية  �لشا`  شملت 
 U!بد !عّلم سنة ١٣٥٤هـ؛   U!بد خمسًا �خمسين سنة (ألنني 

�لتعليم قبل !D !كمل !نا تعّلمي).
!قو� لكم �لحّق: لقد �جدU !نه ليس شي" !برk �ال !نفع 

للناd �ال !جمع للثو�$ من تعليم تالميذ �لمد�d7 �البتد�ئية.
�لذl حّدثونا عنه في  �البتد�ئي هو �ألساd. ��لبنا"  معّلم 
بعض ال   wفو بعضها   (7�ْ�َ (مئة  طبقة  مئة  فيه   D� �قالو�  !ميركا 
 ،z7متين غائص في �أل dلم يحمله !سا D� ال ُينتَفع به�يقو` 
��ألساd ال ُيرp �لكن �لبنا" ال يقو` �ّال عليه. هذ� �ألساd هو 

.B7نه قد�ال يقّد7�على حقيقته  dلنا� Bلتعليم �البتد�ئي، ال ير��
 Dلر!يي قليل من �لو� Dكا �شي" من �ألمر ! lبيد Dلو كا�
القترحت !D ُيشتَر{ في معّلم �البتد�ئي �لشها�
 �لجامعية، �فوقها 
 Vستا! �7تب  مثل  ُيعطى   D!� �لصغا7،  �تعليم  �لتربية  في   
7��

�لشها�
 �لثانوية. نطالبه بالكثير بعد !D نعطيه �لكثير.
�D َضعف معّلم �البتد�ئي ال ُتصلحه قّو
 مدd7ّ �لثانوl �ال 

!ستاV �لجامعة.
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 D! به !حد�ً؟ على lVa! D! hقعًا !` !خا��هل !ضر$ مثًال 
�لذl يؤVيه �لحّق !َ�لى به هو !D يرجع �ليه، ال !D نترk نحن كلمة 
�لحّق حفاظًا عليه. على !نني ال !سّمي !حد�ً �ال !عّين بلد�ً. كاD لي 
حفيد تكّرمو� عليه فأ�خلوB مد7سة مشهو7
، لكْن �تفق !D بّدلو� 
معّلميها �جاa�� بغيرهم فكاD معّلمه شابًا مبتدئًا لم يحذw صنعته، 
�لم تصقل �أليا` خشونته �لم ُتهّذ$ حو�شيه، فمضت �لسنة �لم 
�لكلماU. �حسبت Vلك ضعفًا منه،  �لحفيد) تهجئة   l!) يتعّلم
فجا"U نتيجة �المتحاD فإ�V هو ُيعطى �7جة جّيد جد�ً. ��7تقى 
�لى �لصف �لثاني فالثالث فالر�بع �هو لم يتجا�� �لحّد �لذl �قف 
عندB على عهد �لمعّلم �أل��! �حفيد vخر في مد7سة !خرp �بُتلي 
في  7!سه �ضعفه  فر��  يستر   ،d!لر� فا�7  �لقلب  قاسي  بمعلم 
مهنته بشّدته �قسوته، فهو ُيدِخل �لقلم بين !صابع �لولد مخالفًا 
بينها ثم يضربه عليه ضر$ مجر` مكانه �لسجن، ال معّلم محّله 

منبر �لتد7يس.

�لتعليم  في  �أل�لى  !يامي  على  !سفي  يا   :Dآل� !قو�  �نني 
�البتد�ئي �لتي ضقت بها لّما كنت !عيشها، ثم عرفت قد7 عملي 
فيها لّما فا7قتها. كاD !سلو$ �لتعليم على !يا` �لفرنسيين !D يتسّلم 
�لمعلم فصًال كامًال بكّل �7�سه، �كنت vخذ �حدp شعبَتي �لسنة 
سليم  �لشاعر  �أل�يب  �لصديق  يتوّالها  �لثانية  ��لشعبة  �لثالثة، 
�لز7كلي مّد �هللا في عمرB. فنشأ من هؤال" �لتالميذ �لصغا7 َمن نبغ 
 Dأل ،Dَشْملي مجموعًا �لى شمله �لى �آل�بقي حبلي متصًال بحبله �

!عمق �آلثا7 في حيا
 �لتلميذ !ثُر معّلم �البتد�ئي.
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بالخير  ُتمأل   D! قلوبًا خالية يمكن   h�البتد�ئي يصا� معلم 
بالرVيلة. �!نا !7جو   �! بالفضيلة  بالكفر،   �!  Dباإليما بالشّر،   �!
��لخير  �لفضيلة  بذ�7   lتالميذ قلو$  في   Uنثر قد   Dكو!  D!

.Dإليما��

�لمر�تب،  !على  بلغو�  !ناسًا  �البتد�ئي  في  مّمن عّلمت   D�
 U�7صا7 منهم في �لو���صا7 منهم -كما قلت من قبل- �لو��7" 
�كال"، �صا7�� !ساتذ
 جامعاU، �صا7 منهم من هو !جّل مني 
يذكر�نني  لقوني   �V�  Dيز�لو �ال  Vِكر�ً،   dلنا� في  �!ْسَير  قد�7ً 
7عونة  �لوال  �البتد�ئي،  �لتعليم  في   Uلمنّغصا� �لوال  بالخير. 
�لوال  بالصغائر،  ��هتمامهم  عقولهم  �سخافة  �لمديرين  بعض 
�نتفاm بعض �لمفّتشين، �لوال !D من �ألنظمة ��لقو�نين ما �ضعه 

ناd غربا" عن �لتعليم لكاD �لتعليم �البتد�ئي نعمة من �لنعم.

 lلذ� �لصنف  هذ�  من  !حد�ً  �لمديرين  من  !لَق  لم  لكنني 
�لرجل  هو  فيها  �7ّست  مد7سة   ��! في  مديرنا   Dكا �صفت. 
�عّلمت   .Bعرفتمو �قد  �أل�7فلي،  باكير   Vألستا� �لنبيل  �لطّيب 
�لرسمية   d7لمد�� !قد`  من  �هي  �لظاهر،  �لملك  مد7سة  في 
قبر  فيها  �لتي  �ألثرية  �لمد7سة  �البتد�ئية في �مشق، �كانت في 
�لملك �لظاهر ��لتي !قا` فيها �لشيخ طاهر �لجز�ئرl نو�
 �لمكتبة 
vْقبيق (�لعّل  >�لظاهرية<، �كاD مديرها �ألستاV شريف  �لعظيمة 
 
معنى >vقبيق< في �للغة �لتركية: صاحب �لشو�7$ �لبيض). �!سر
vقبيق !سر
 صغير
 معر�فة في �لشا` منها صديقنا �لقاضي �لكبير 
�لنزيه 7حمة �هللا عليه، ��لنائب في �لمجلس �لنيابي �ألستاV محمد 
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vقبيق. كاD مدير هذB �لمد7سة شريف vقبيق �لذl كاD مدير �لقسم 
�البتد�ئي في �لمد7سة �لسلطانية �لثانية لّما كنت تلميذ�ً فيها سنة 
١٩١٨، ثم 7!يته هنا (في مد7سة �لملك �لظاهر) فما 7!يت منه �ّال 
 Bهو ال يز�� حيًا مّد �هللا في عمر�كّل �كر�`. لم !َْشُك منه شيئًا، 
�قّو�B على شيخوخته. �كاD من مديرينا �ألستاV توفيق ميخائيل، 
�لتي  �لمد7سة   Bلمهاجرين. هذ� مدير مد7سة طاw7 بن �يا� في 
كنت فيها تلميذ�ً عندB ثم جئتها معّلمًا، لبث مدير�ً فيها !كثر من 
7بع قرD. �كاD كبا7 �لسّن من نصاp7 �لشا` يساير�D �لمسلمين، 
بصّحة  طبعًا  منه  �يمانًا  ال   ،
�لصال بإقامة  �لتالميذ  يأمر   Dكا بل 

�ينهم بل َتْمِشية لحياته بينهم.
!ّما �لمفّتشوD فلم يكن على !يامنا في �مشق �ّال مفّتش ��حد 
 k7يشا lلمرّبي �لكبير �لذ��نا سنة ١٩١٩ �لعالِم �لجليل Vهو !ستا
في كثير من �لعلو`، صاحب �ألخالw �لعالية �لذl يفرz على 
كل من ير�D! B يحترمه �!D يحّبه، هو �ألستاV مصطفى تمر. فكنت 

!نا ��خو�ني نجد !نفَسنا تالميذ بين يديه فال نجرa عليه(١).
من  شاّ$  بمفّتش  جاa�نا  �لمفّتشين   
��ئر توّسَعت  �لّما 
حلب، 7!يناB !قر$ �لى �لرعونة ��لى �لخّفة �!�7نا من حماقته ما 
جَعلنا ُنريه �لنجو` عندما يصعد مؤDVّ �لمسجد �لمقابل للمد7سة 
ليؤDVّ لصال
 �لظهر! ففّر ها7بًا �لم يعّقب �لم يرجع، �بلغني !نه 

صا7 صاحب مصنع للجو�$7.
*   *   *______________________

(١) �لم يمِش في جنا�ته �ّال عشر�D شخصًا. فيا ضيعة �لوفا"! �7حمة �هللا 
عليه فهي خير له.
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 D!� ،هذ� مع �لعلم !ننا نعيش في �لدنيا ال نعيش في �لجّنة
�لدنيا ما َصَفْت ألحد حتى تصفَو لنا:

��ألْكد�7ُِخِلقْت على َكَد7ٍ �!نت تريُدها �ألقذ�7  مَن  صفو�ً 
ِطباِعها ضدَّ   ِ̀ �أليا نا7ِ�مكلُِّف   
َجْذ�َ �لماِ"  في  متطّلٌب 

ما  �لمتاعب  �من   wّلمشا� من  يجد   Dكا �البتد�ئي  فمعّلم 
ما  كّنا ندd7ّ في �ألسبوn ستًا �ثالثين ساعة،  �ليه مهنته.   Bيكّر
 d7ّال يو` �لخميس. ند�ال نصف يو`، حتى �عندنا �7حة يو` 
من �لصبا� �لى �لمسا"، نبقى في �لمد7سة ال نخر� منها، نرقع 
خر�w عقو� �لصغا7 من عقولنا، فال نصل �لى سّن �لتقاعد حتى 
فننز�  تفكيرهم محد��  !طفاًال  نعاشر  مّنا بال عقل!  كثير  ُيمسي 

�ليهم فنحّد من !فكا7نا، فنفّكر كاألطفا� �نحن كبا7.

�أل$ �لذl له خمسة !�ال� �D قعد معهم من �لصبا� �لى 
يقعد كل يو`  يقتر$ منه، فكيف بمن   Dلجنو�  D! لمسا" !حّس�
مع عشر�U �عشر�U من �أل�ال�؟ �أل$ يضر$ !�ال�B ��لمعّلم 
ممنوn من �لضر$، ��لذين يضعوD �لمناهج لأل�ال� �يؤّلفوD لهم 
�لكتب هم في ���ٍ ��أل�ال� في ���ٍ؛ كاD علينا في �d7 �لنحو 
�لتعريفاU. �!قو� كلمة   Bُنعنى بهذ  D! لثالثة �البتد�ئية� �لسنة  في 
 D� :ليها، !قو�� Bعلى �لهامش مع !نها في �لصميم ينبغي �النتبا
هذB �لتعريفاU �لتي نمأل بها كتب �لنحو ال حاجة �ليها �ال خير 
فيها. �لطالما تعبت لّما كنت تلميذ�ً �تعبت لما صرU معّلمًا في 

�لجو�$ على هذ� �لسؤ��: كيف تصو� �لمضاn7 من �لماضي؟
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كيف !صو�؟ !نا !عرh كيف !صوغه فلما�V !شرحه لكم؟ 
.Uمن !شَكل �لمشكال Uتوضيح �لو�ضحا�

كاD �لعر$ �ألّ�لوD، �هم !هل �للساD �لذين ُ!ِخَذ عنهم، 
 p�7 d7حمد بن فا! D� حتى .Uلتعريفا� Bشيئًا من هذ D�7ال يد
عن !عر�بي لّما سألوB: !تجّر فلسطين؟ لم يفهم معنى �لجّر عندهم 
�!خذB على معناB �للغوl فقا�: �ني �DV لقوl! �لّما سألو� vخر: 
��للكز، �لم  ��للمز  �لغمز  !نه  �لهمز على  َفِهم  �سر�ئيل؟  !تهمز 
يعرh معناB �لمصطَلح عليه فقا�: ما كنت 7جل سو"! �!نا ال !7يد 

.Uلتعريفا� Bهذ nند D! كّلها بل Uلمصطلحا� Bهذ nنَد D!

!عّلم  "كنت  لي:  �قع  مّما  حا�ثة  عليكم  هذ� ألسر�  قلت 
�لكلمة  (�!نه  �السم  تعريف  في  �لكتا$  في  جا"  ما  �لتالميذ(١) 
منه)  جز"�ً  �لزمن  �ليس  �لفهم  في  مستقّل  معنى  على  تد�ّ  �لتي 
شرحت Vلك �!عدُته �كّر7ُته فلم يفهمو� عني، �كيف يفهمونه 
!D تكلمت  !فكا7هم �!فهامهم؟ �بعد  �ليه  مّما تصل  !على  �هو 
7بع ساعة قلت: من فهم؟ فرفع �لٌد �صبعه، فحمدU �هللا على 
!D ��حد�ً منهم قد فهم �قلت: ُقم يا ُبَنّي باk7 �هللا فيك فأخبرني 
ما هو �السم؟ فقا�: يا !ستاV هذ� �عس على 7جلي. فصحت به: 
فلما�V تضع 7جلك في  �ني !سألك عن تعريف �السم  �يحك، 
�لتعريف؟ !لم !ُقل لكم �D هذB �لشكا�p ممنوعة !ثنا" �لدd7؟ 
فقا�: �لما�V يد�d هو على 7جلي؟ فصحت باآلخر: لَِم �ست 

______________________
(١) هذB �لفقر
 من مقالة >قصة معلم<، �قد نشرها جدl في تلك �لسنة 

(١٩٣٥)، �هي في كتا$ >من حديث �لنفس< (مجاهد).
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على 7جله يا �لد؟ فقا�: ��هللا كّذ�$، ما ُ�ست على 7جله �لكن 
هو �لذl عّضني في !Vني. فغضبت �صرخت: �كيف يعّضك �!نا 

قاعد هنا؟ فقا�: ليس �آلD �لكنه عّضني !مس.
�للمّدعى  للمّدعي   
بالشها� �لصغا7  �لعفا7يت   nتطو�
عليه، �ُ�لِز� �لفصل، فضربت �لمنّصة بالعصا �!سكّتهم جميعًا 
ما  !نا   l7�! �لعقوباU. �لست  بأقسى  منهم  يتكّلم  �هّد�U من 

."d7لى �لد� ���عا�فسكتو�  !Bهذ Uقسى �لعقوبا!

هذB صو7
 مّما كنت !لقى. ��نها لمن �لصو7 �لنا�7
، ألنني 
كنت !ضبط �لصّف فيكوD ها�ئًا ساكنًا، ال عن خوh خالص مني 
ُنقلت  لّما  !حيانًا.  نضر$  �كّنا  بالمحّبة،  َمشو$   hبل عن خو
�لى مد7سة �لميد�D فأمضيت فيها مّد
 قصير
 �جدU في �لسنة 
�لثانية �لد�ً صغير�ً �ضطُرU7 �لى ضربه فبكى قليًال، ثم !7ضيُته 
�لم  �لذl ضربُته صغير�ً  �لولد  فإ�V هذ�  �أليا`،   Uمّر�فسكت. 
قابلتهم  �لذين   
�لعشر !حد  �لنظامية  ��7سته  ُيكِمل   D! له  ُيكَتب 
في حياتي من !Vكى �ألVكيا"، �شتغل بأعما� شّتى، ثم لّما �لي 
 
!خونا �ألستاV محمد �لمباk7 7حمة �هللا عليه، �بن شيخنا، ���7
�ألشغا� �لعاّمة !�خله موظفًا صغير�ً فيها، فاستطاn بقّو
 شخصيته 
 D! بتو�يعه 7بع �7تبه على َمن حوله مّمن هو !صغر منه�بكرمه �

يحتّل منزلة !على من منزلته �لرسمية.

�مضت �أليا` �جئت !طبع كتابًا من كتبي �أل�لى في مطبعة 
 zلكنه يفر� ،
��7 �لسال` فوجدته مديرها، �هي مطبعة صغير
�حتر�مه على �لعاملين معه. ثم مّرU �أليا` فذهب �لى قطر معّلمًا 
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في �لمد�d7 �البتد�ئية، فلما �نتهت مّد
 �لتعاقد، �كاD حاكم قطر 
�لشيخ �لعالِم �لكبير �لشيخ علي �v ثاني !�7� D! يمنح �لمعّلمين 
يأخذ   D! نفسه   
عّز !تكلم عنه   lلذ� فأبت على هذ�  منه،  عطّية 
 kلعّلي !ساعد !D تعمل  تريد   �Vما �لشيخ:  فقا�  عطّية من !حد. 
 Dكا Dنقطع �لى طبع �لكتب، فإ! D! في عملك؟ قا�: �ني نويت
 lلذ� h�كتا$ تحّب طبعه طبعُته لك. فاختا7 �لعالِم �لمعر kعند
مانع  �بن  �لشيخ  �لسعو�ية   h7لمعا�  
7��� �نشا"  في  !ثر  له   Dكا
(بمعونة �لشيخ قاسم �7�يش َفْخر�) كتابًا من كتب �لحنابلة فطبعه 
ما�   d!7 لكV Dفكا �لمطبوعة  �لنسخ  من  مقد��7ً   pشتر��له، 
صغير�ً لهذ� �لشاّ$. �تو�لى طبع �لكتب للشيخ علي بن ثاني حتى 
نشر !كثر كتب �لمذهب �لحنبلي، �كاD يوّ�عها مجانًا ألD �لشيخ 

يجعلها �قفًا هللا عّز �جّل.

ثم صا7 نائبًا في �لمجلس �لنيابي �!قبل على �لنظر في �لكتب 
 ،Baيقر �كل نافع يسمع به ! dعلى �قتبا�على مجالسة �لعلما" �
حياتي  في  عرفتهم  �لذين  �ألVكيا"  !Vكى  من  قلت-  -كما   Dكا�
فصا7 عالِمًا ُيرَجع �ليه �ُيعتَمد عليه، ��7قه �هللا منزلة �صاU7 له 
مكتبة كبير
 فيها من نو��7 �لمخطوطاU �طبع من �لكتب خز�نة 
كاملة. هذ� هو �لتلميذ �لذl ضربُته صغير�ً ثم صا7 صديقي �!خي 
��لدl كبير�ً، �هو �لعالِم �لفاضل �ألستاV �هير �لشا�يش صاحب 

>�لمكتب �إلسالمي< للنشر ��لتو�يع.

*   *   *
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-٩٣-
Dليلة على سفح قاسيو

هذB �لحلقة ليس فيها خبر يؤَثر �ال حا�ثة ُتذَكر، �لكن فيها 
في  ُ!�ِخلها  �لم   lعند مكتوبة  �جدتها  �تسّر،  تمتع  قد   
صو7

كتا$ من كتبي.
 Bمشق ير��شمالي  �هو يتمّد� Dينظر �لى جبل قاسيو lلذ�
بد! من �لشرw من عند مستشفى �بن �لنفيس ثم صعد علّو�ً �لى حّي 
�ألكر�� (حّي 7كن �لدين)، ثم �لصالحية �لتي كاD !�� من �ضع 
!ساسها �!قا` �لبنا" فيها �بن قد�مة ��لد صاحب >�لمغني<، ثم حّي 
�لتر�` لّما  �لمهاجرين �لذl !قامه �لو�لي ناظم باشا �مّد فيه خّط 
جا"نا بالكهربا" فضّو! بها �مشق، من تا7يخ مولدl، 7حمه �هللا.

�لمتقاطعة   n7لشو�� 7!يت  �ليو`  �لمهاجرين   Uصعد  �V�
�جَه  تغّطي  ��لمتقابلة   
�لمتجا�7  
�لكبير  U�7لعما�� ��لمتو��ية 
�لجبل من شرقيه �لى غربيه. �لكن هذ� �لمشهد لم يكن في �لحقبة 
�لتي !تكّلم عنها، !l فيما تسّمونه �لثالثينياU(١)؛ لم يكن تحت 

______________________
�لكني  �لثالثين،  عشر  نقو�   D! ��ألَ�لى   .l�لميال� بالتا7يخ   (١)
 Uلثالثينيا� فلتكن  ُبّد  يكن  لم   D� فقلت:   >Uلثالثينا�< يقو�  7!يتهم 
.dمشت في �لنا�أل7بعين، ��على �لنسبة �لى �لثالثين  Uأل7بعينيا��
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�لبساتين، �كانت تقو`  �ّال  �لتر�`  فيه  �لذl يمشي  �لكبير   n7لشا�
على �لسفح !7بعة صفوh فقط من �لبيوU، �ينتهي خّط �لتر�` عند 
�لجمهو7ية،  �لدهر قصر 7ئاسة  �لذl صا7 حينًا من  �لو�لي  بيت 
�لم يكن بعدB �ّال قصر �v �لعابد، �!مامهما على �لجبل حقو� 
�لصّبا7 (�لتين �لشوكي)، ��V سرU في هذ� �لشاn7 بعد !D ينقطع 

خّط �لتر�` �صلت �لى ساحة �لجريد.
 Bهذ في   D�7يتبا  Dلفرسا�  Dكا �لَجريد؟  لعبة  ما   Dتعرفو
 ،
�لساحة، يمسك �لو�حد منهم جريد�ً في يدB !� خيز�7نة قصير
 �!)  
�لجريد  Bهذ مثل  معه  vخر   d7فا �يلحقه  بفرسه  يعد�  ثم 

�لخيز�7نة)، فإ�V مّسه بها غلبه. �كاD لهذB �للعبة !صو� متََّبعة.
يكن  �لمهايني. �لم  vغا  قهو
 لحسن  �لساحة   Bفي هذ Dكا
 dلنا� �نها، بل كانو� من !مجا�يدير Bلمهايني !صحا$ مقا� �v
في �لشا`؛ كانو� من �جوB حّي �لميد�D. �كاD حسن vغا هذ� من 
 Dبأ �ألطّبا"  فأشا7 عليه  �لمهايني، �لكنه شاm �تعب   �v  Bجو�
 Bمشق !جمل من هذ�³، فلم يجد في �ها Bينتقل �لى محّل نز
�لبقعة �ّال مصطبة �لهبل، �لتي !قيم عليها مستشفى �لمو�سا
 بهمة 
�لعالِم �لجليل �لدكتو7 حسني سبح، !ستاV �ألساتذ
 �7ئيس مجمع 
 >Dُمّر� >�ير  هنا   Dكا !نه  �لظّن  �غالب  �مشق.  في  �لعربية  �للغة 

�لمشهو7 �لذ l�7�U عنه �ألخبا7 �قيلت فيه �ألشعا7.
هذB �لقهو
 !قامها على تّلة عالية �غرd فيها من !نو�n �لشجر 
�لحد�ئق،  �لمزهر ما جعلها من عجائب  �لمو7�   Uلنبا��لمثمر �
�كانت !شبه بالحد�ئق �لمعّلقة في بابل �لتي عّد�ها �حدp عجائب 
�لدنيا �لقديمة. هذB �لقهو
 كانت !شبه بنا�ٍ خاّ� منها بقهو
 عاّمة، 
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�كاD ينا` في ��B7 في ���ية منها �يستقبل فيها ضيوفه �من يحب 
!D يجلس فيها من غير ضيوفه.

كّنا نجي" هذB �لقهو
 كّل عشّية من مساكننا في !7جا" �مشق، 
!نا من مسجد �لقصب بين حّي �لعما7
 �با$ توما، ��ألستاV سعيد 
 nمشق كلها، فلم يد� U�7به حا  7�� lلذ� �ألفغاني من مسكنه 
 d7ّهو مد�عبد �لغني �لباجقني،  Vألستا�� .
حيًا لم يسكن فيه مّد
�بالعلو`  بالعربية  بصير  �للغة  سليم  �للهجة  فصيح  عالِم  قديم، 
�إلسالمية، فقيه مالكي متمّكن، حتى �نني لّما كنت يومًا 7ئيس 
ُتوّفي �لشيخ  لّما  �لمالكية  �فتا"  مجلس �أل�قاh 7ّشحته لمنصب 
 Vألستا��ُتوّفي فيها. �في لوبية (ليبيا)  Bلى بلد� �قد عا�لطّيب، �
حسني كنعاD، �هو !ستاVنا سنة ١٩١٨، موسيقي !�يب صاحب 
نكتة، �في قلبه طيب يكا� يقر$ من حّد �لغفلة، ال يعرh �لشّر، 
�لعّطا7،  ُتطَبع في كتا$. �!نو7  �لمقاالU �لم  �لمئاU من  كتب 

.h�7فيق حياتي، �لشاعر �لمعر
لقد   .
�لقهو  Bلى هذ�  Bعونا�مشق ضيف �كّلما جا"  �كّنا 
 hسعا�� hعبد �لوها$ خال�عبد �لوها$ عز�` � Uجا"ها �لزيا
�لنشاشيبي �شكيب !7سالD �محمد �لر��l �لشاعر �!حمد !مين، 
 lبهجة �ألثر Vألستا� D! قع فيها�مّما �مشق. � hكثير من ضيو�
جا" مّر
 �معه �لدB �لصغير، �!حسب !D �سمه ��هر، �كاD بّياعو 
 pفاشتر فنز�  �لساحة،   hفي !طر� D�يقعد (�لَبْرشومي)  �لصّبا7 
��حد
 منها �!خذها بشوكها، �لم يتنبه �ليه �لبائع، فعض منها! 
 ،kمتأل فمه بالشو��طفًال صغير�ً عّض حبة من �لصبا7!  ��فتصّو7

��شتغلنا به �لجلسة كلها �!ضعنا ما كّنا نرجو من متعة.
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برحمته  �!�خلهم  عنهم،  �عفا   UكرV من  كّل  �هللا  7حم 
�لجّنة، �!لحَقنا بهم على �إليماD. !ما �بن �ألستاV �ألثرl 7حمه 
 D!� صحيح �لجسم Dيكو D!� ،باقيًا Dيكو D! هللا ��هر هذ� فأ7جو�

يكوD مستريحًا معافى.
*   *   *

في  !نشرها  �لم  !��7قي  بين  �لتي �جدتها  �لمقالة   Bهذ !ما 
شي" من كتبي فإD فيها �صفًا إلحدp ليالينا على هذ� �لسفح:

يا ليلَة �لّسْفِح َهّال ُعدUِ ثانيًة
سقى �ماَنك هّطا�ٌ ِمن �لّدَيِم

لم !قِض منِك َلباناUٍ ظِفرU بها
َ̀ �ّال َ�ْفرُ
 �لنَد` فهْل لَي �ليو

 D�- لكن لم يكن فيها�فيها طر$، �كانت ليلة فيها غنا" 
شا" �هللا- �ثم ألننا لم نرتكب حر�مًا. �من !ين يأتي �لحر�` ��لمغّني 
7جل �نحن 7جا�، �ما غّنى في فاحش من �لقو� �ال ببذl" من 
�لكال`، �ال كاD معه vالU، �ما مَنعنا غناBa من ��جب �ال �فعنا 
�لى حر�`؟ فلقد !ّ�ينا قبله حّق �هللا بالصال
 جماعة، �حّق !جسا�نا 
باألكل ��لشر$ معًا، �ما كاD بجو�7نا من يؤVيه غناaنا من نائم 
�لجبل  في سفح  كّنا  �لعمل.  عن  نعطله  مشغو�   �! �لمنا`  نمنعه 
بيننا �بين �لبيوU ميل، �كانت ليلة �حتفا� بشفا" �لطفل �بر�هيم 
�لشيخ  �بن  يومئذ �لعّله صا7 �آلD كهًال)، �هو  (�لطفل   h��ّلر�

ياسين �لر��h 7حمه �هللا.

ليالي �ُألنس   Dكذلك تكو�!قصرها! �جملها ! Dليلة ما كا
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�لليالي من نفسي Vكر�ها  فاتناU قصير�U �ألعما7. ليلة لم تمُح 
بين  �لليلة  تلك  �لحلقُة   Bهذ !ّلَفت  لقد  !نساها؛   D! !ستطع  �لم 
 wجمَعت بين �لعر��لغنا"، ��لنكتة ��لفّن ��لشعر ��$ �أل��لعلم �
بلد  �لمجلس كر�` !هل كّل  ��لشا` ��مشق �بير�U، فكاD في 
�كبا7 !هل كل فّن. �شاk7 �لكوD �لناdَ في فرحة �لشفا" فتزّين 
بُحّلة �ألصيل �لمنسوجة بخيو{ �لذهب، �ماست !شجا7 �لغوطة 
مشهد   Dكا� �لمسا".  بدعا"   w�7�أل� �همست  �الًال  بعيد  من 
 Dفي جنا �مشق !�ّال في � pمثله ال ُير Dال ُيفيد فيه �لوصف، أل

�لخلد، ��مشق جّنة �لمستعجل.
 D�Vتطا�7 �ألستا�لبيطا7، � بهجة  �لشيخ   Vتحّد� �ألستا�
 Vُألستا� �لمجلَس  تسّلم  ثم  �ألشعا7،  ��لتنوخي   lألثر� بهجة 
لمقا�،  مجا�  يبَق ألحد  فلم   ،U�بير خطيب  ياسين،   lسعد
�طفَق ُيلقي �لنكتة �ثر �لنكتة ��لنا�7
 تلَو �لنا�7
، �نحن ُنمسك 
بخو�صرنا �نضر$ من �لضحك بأ7جلنا �نمسح �موعنا، �هو ال 
يكّف �ال يقف. ففّكرU كم يضيع بيننا من �آل��$ �لتي لو �ّ�ناها 
كما �ّ�D �لمتقدموD لكانت لنا منها ثر�
 هائلة، �حسبك !D ما 

7��B صاحبنا تلك �لليلة ��7تجله يمأل كتابًا. 
حتى ��V �نطفأ مصبا� �لكوD �غابت �لشمس ��جب حّق �هللا 
علينا قمنا �لى �لصال
، فأDVّ مؤDVّ مّنا، فلم نفر� من �لصال
 حتى 
!DVّ مؤv DVّخر !Dْ حّي على �لطعا`. �لّما فرغنا ��متألU بطوننا 
حسبت �لمجلس سينفّض �!D �لقو` قد طعمو� فال بد !D ينتشر��، 
فإ�V �لمجلس يبد!، ���V �لشيخ سعدl (7حمه �هللا �7حم كّل من 
 Uهو يقّد` �لمقّدما �V� ،(فقد مضو� جميعا للقا" 7بهم ،UكرV
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�لقد  !نه سيغني.  �ّال  ظننت  فما  ��لطر$،  �لغنا"  �يتحّد� عن 
سمعُته حين !DVّ فسمعت صوتًا حلو�ً �7ّنة عذبة، �لكني �جدته 
يشير �لى شاّ$ ما فتح منذ �لليلة فمه، �ال تكّلم بكلمة، فظننُته 
يمز�! غير !نه بالغ في �طر�" �لشاّ$، �شا7كه في Vلك من �عتمد 

V�قه ��طمئّن �لى حكمه ��7تضى فهمه.

�ما لبث �لشاّ$ !D غّنى �بد! بـ>يا ليل< بصوU ناعم حلو 
ُخفوته  �ّال  عليه  !َِعْب  �لم  نغمته،  �!عجَبتني  صوته  فأطربني 
�نتظر،  �لقو`:  لي  فقا�  طَر�$،  7جل  �!نا  فطربُت.  �نعومته، 
�نك لم تسمع شيئًا. ��نتظرU فإ�V هو يد�7 بالنغمة ��7
، ���V له 
 D�� ،$طئ كقر�7 محمد عبد �لوها��لكنه �ضخم  lقو Uصو
كانت له قّو
 صوU صالح عبد �لحّي !� �لشيخ صبحي �إلما` في 
�لشا`، ثم يعلو به �يعلو حتى يرتفع �7تفاعًا هائًال ��لصوU ال يز�� 
على قّوته �7جولته، فبالغت في �إلعجا$ فقالو�: �نتظر، �D بعد 
 �Vفإ ،Dبعد هذ� شيئًا يكو D! ما !ظّن�هذ� لشيئًا. فسكّت !نتظر، 
�لشاّ$ (عا�� �لقربي) يقفز من هذ� �لعلو �لى طبقة !على �!7فع، 
���V له صوU صبّي برّقته �حّدته �صفائه، �ترَكنا في هذ� �ألفق 
�لعالي �هبط بصوته، بآهة من vهاته، �لى �لقر�7. ثم تها�v Uهته 
��ختَفت، حتى لقد سمعت �لها" �لساكنة ينطق بها قلبه. ثم سكت 
بنا، �ثاU7 في   U7�� لدنيا قد�  D! ّال� سكتة، فال ��هللا ما ظنّنا 
َكر �لكامنة ال يعلمها �ّال  نفوسنا عو�صف من �لعو�طف �لدفينة ��لذِّ
�هللا. �كانت لحظة صمت !�7كت فيها ما تفعل �لموسيقى بألبا$ 

.hلهتا��بالتصفيق  Dلسامعين. ثم تنّبه �لقو` فُزلِز� �لمكا�
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��لليل  ليل<،  يا  ليل  >يا  �لليل �ألصّم:  ينا�l هذ�  ثم عا� 
ُيصغي �يطر$ �لكنه ال ينطق فيجيب. كم �V يهتفوD باسمك �!نت 
صامت! يا ليل: يا ملجأ �لبائسين، يا سمير �لعاشقين، يا حبيب 
�لمتعّبد �لناسك، يا عدّ� �لمريض �لمتأّلم �لحزين. يا ليل يا ليل، 
كم ُيخفي ظالمك من مشاهد �لبؤd �مظاهر �لنعيم! يا ليل: كم 
تضّم !حشاka من vال` �vما�، كم تشهد من !فر�� �!تر��، كم 
يتمّنى لقا"k �لسعيد �لجذالD �كم يرقب فجرk ضائٌق َحزناD! كم 
بين جو�نحك من ساهر ير�قب �لنجم، يرقب حبيبًا لن يعو� !بد�ً، 
!� يناجي ميتًا ال يسمع، !� يحنو على مريض ال يشفى، !� يشكو 
حليف  يا  �لسرمدية،  7مز  يا  ليل،  يا  َشكاته!  تسمع  ال   
��لحيا

�لمسّر�U، يا قرين �آلال`.
�متألUَ نفسي شجنًا، �!حَيت هذB �لليالي VكرياU �لليالي 
با.  �لصَّ �لخالياU، �ملك نفسي شعو7 !عهدB منها كّلما سمعت 
�ألنغا`  يقّلب  �لشاّ$  با)! �مضى  �لصَّ مقا`   l!) با �لصَّ يا لسحر 
متقّطعة  بنغمة  فجا"   
كّر كّر  ثم  ��لمشاعر،  بالقلو$  فيتالعب 
 D! ضطُّر �لقو` كلهم��فرحًا،  dلنفو� n7< ُيتر��!تى بـ>�مرقِّصة 
يرّ���� كلماU منه بصوU منخفض يخالطه صوته �لرقيق �لعالي 
�لى  �لمر�  (7vموني) موسيقي عجيب. �عا�   wّتسا� منه   Dفيكو
�لمجلس، فعلمت !D موسيقانا ليست كلها بكا" �!لمًا �لكن فيها 

�لمرّقص �لُمطِر$.
�ّال !حكم  نغمتين  بين  يّدخر سكتة  �لشيخ سعدl ال   Dكا�
�لمرمى �قذh بنكتة من نكته �لتي ال ينفد معينها، ��لز� �لمجلس 
ثم  معنا.  تضحك  �لدنيا  حسبُت  لقد  حتى  �لضحك،  من  بأهله 
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�لتي  تلك  >�لميَجنا<،   
�لخالد �لشعبية  !نشو�تنا  �لغنا" على  حّط 
تصّو7 بمعانيها �لنفس �لشامية �تمّثل بصو7ها طبيعة بال�نا �جما� 
�محّك  �البتكا7  �مجا�  �لشعبية  عبقريتنا  7مز  �هي  �يا7نا، 
�لقريحة، فهي ُترتَجل !بد�ً �7تجاًال، �ُتعقد لها �لمجالس �يقو` 
 D���ّير �لمجلس  �!هُل  ��لهجا"،  �لمديح   Dيتقا7ضا  Dلشاعر��
نظم  َمن  !حٌد  يعلم  �لتي ال  �أل�لية  !نشو�تنا  >�لميجنا<،  �لال�مة 

!�� مقطع منها �ال متى ُينظَم vخر مقطع.
:>hلو ثم !خذنا في �ألغاني �لبلدية: >هيهاU يا بو �لزُّ

ِمْن ُهوDْ ألzِ7 �لّديْر
بيّنا: �يْش َ�ّصلو للغير؟ �لّلي  ��لّسرِّ 

�لّطيْر ْجناِ�   nَ ِ��Dْ كاDْ ما في َ�w7َ، الْكُتْب 
عيَنّيا  nْبِْدُمو ِحبِْر،  في  ما   Dْكا  Dْ��ِ

تلك �ألغاني �لتي ُ�لَدU في !��ية �لشا` �لبناD �لمختبئة في 
 B�7V� ،"هللا �لعالِم بكّل شي��سّر �لغيب، ال يعلم بها �ّال !هلوها 

�لتي ال يسكنها �ّال !هلوها ��لنسو7.
صوفر  عند  تقفو�  ال  عليكم  باهللا   :Dلمصطافو� !يها  فيا 
�ْبَحْمد�D �ْبلو��D، بل تغلغلو� ��V !7�تم !D تشاهد�� �لجما�، 
�لد��ّ$  ��7كبو�   ،p7Vُ ��7تقو�  !��ية  ��هبطو�   ،
�لفطر جما� 
�سير�� على �ألقد�`. �لكن ال !يها �لمصطافوD، �نسو� ما قلت 
لكم �َ�عو� �لجبل على فطرته، �تركوB ليعيش على جهله �لفاضل 
 D��بلو  Uفسَد! �لتي   
�لحضا7 �ليه  تحملو�  ال  �لسعيد،   Bفقر�

.D�بحمد�صوفر �
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هذB �لحضا7
. ��يل لنا من هذB �لحضا7
! لقد سلَبتنا كّل 
!غانينا  �ّال  �لضيق  نجد ساعة  �نا ال  تسلبنا موسيقانا؟  فهل  شي" 
�!نغامنا، نصّب فيها vالمنا �نستوحيها vمالنا �نمسح بها �موعنا. 
!فتريد�D !ّال يبقى لنا َ�7�َ نلجأ �ليه ساعة �لضيق؟ !عني من �لدنيا. 
 lلقلب �لى �هللا، �لذ� nلو7�َ �آلمن ففي 7جو��ما �لملجأ �لحّق !

.Bال ُيلَجأ �لى سو�
 Uبيا! ثم غّنى في  �لغنا"،  فّن من  �لشاّ$ في كّل  �ضر$ 

!بي صخر �لُهَذلي:
�بيَنها بيني  �لّدهِر  لسْعِي  عِجبُت 

�لدهُر سَكَن  بيَننا  ما  �نقضى  فلما 
ليَلةٍ ُكلَّ   pًَجو ��ني  ُحبَّها:  فيا 

�لحشُر  kِموعُد  ِ̀ �أليا  
َسْلوَ �يا 
pيا هجَر ليلى قْد بَلغَت بَي �لمد�

�لهجُر ليَس يبُلُغه  ما  ���Uَ على 
lلذ��!ضَحَك �بكى ! lلذ��ما !

�ألمُر  Bُمُر!  lلذ�� �!حيا،   Uما!
p7! D! لقْد ترَكتني !حُسُد �لوحَش

�لنَّـْفـُر ير�ُعهمـا  منهـا ال  !ليَفين 

فنقلني �لى مجالس �لخلفا" �لتي صّو7ها !بو �لفر�، �نا� 
 Dّ!� ،ألصفهاني� BكرV حقًا ما Dلقد كا  D! �لطر$ فعرفت  مني 

�لمر" قد يمّزw ثوبه من �لطر$ !� يحرw لحيته بالسر��!
*   *   *
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هذ� ما �جدُته مكتوبًا عندl من �لقديم، !فأنشرB !صف فيه 
جما� تلك �لبقاn �ما �هبها �هللا من �لسحر �لذl جعلها به جّنة في 
 lلنا7 تسر��تقتل !شجا7ها، �7ها �� wتحر Dلقنابل �آل��لدنيا، �

فيها؟ نا7 �لحر$ �ألهلية بيننا:
�ألَ��لييقّتُل بعُضنا بعضًا �يمشي  ِ̀ ها !��خُرنا على 

 Dما كا�نا �بال Uكرنا جّناV D� حّل بنا حتى صرنا lما �لذ
فيها من �لنعيم عرَضت لنا ��نها صو7
 �لموU، صو7
 �لدما7؟ 
 dيقو� �لنا �Vنا عن صنيعه بنا؟ ماaفنصنع بأنفسنا ما عجز !عد�!
تا7يخنا؟ متى  �لصفحة من   Bمئة سنة هذ بعد   D�aيقر عّنا عندما 
�لعدّ�  �لى  نتنّبه  متى  غفلتنا؟  من  متى نصحو  �لى 7شدنا؟  نعو� 
�لذl يبّث ُسّمه فينا �يمّد يدB �لقذ7
 ليفّرw جمعنا �يصرفنا عن 
�لغاصب  نا  غايتنا؟ !يجو� !D نوّجه مد�فعنا �لى صد�7نا، �عد�ُّ

أل7ضنا �لمعتدl علينا ينظر �لينا �يضحك من !فعالنا؟

�جدتها،  �لتي  �لصفحة   Bهذ  zعر!  D! ��هللا   U��تر لقد 
�لتي  �ألخبا7  في  �ما  �غنا"،  طر$  مجلس  فيها  !صف  ��لتي 
نسمعها كّل يو` من �إل�VعاU ��لتي نقرaها في �لصحف ما يسّر؛ 

ما فيها �ّال ما ُيبكي �يؤلم. فمتى ننتّبه؟

 D!� ،ينّبهنا من غفلتنا D!� ،يعيدنا �لى 7شدنا D! نسأ� �هللا
 D�� ليعجز Dللسا� D� .قّوتنا Bحد�نا حتى نوّجه �ليه �يعّرفنا عدّ

�لقلم ليكّل عن �صف ما نحن فيه �ليو`، ��لمشتكى �لى �هللا.

*   *   *
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-٩٤-
في �لطريق �لى بغد��

عرفتم !نني صحوU على �لدنيا في بد�ية �لمد7سة �البتد�ئية 
 z7أل� ��لحر$ يثير !بالسة �لجحيم لُيفِسد� Dحين �نطلق شيطا
 `�v !بنا"   lيد! في  فوضعوها  فحملو� حمم جهّنم  عليها،  �َمن 
ما  �فعلو�   ،dلنا� �قتلو�   Dلمد� فدّمر��  بعضًا،  بعضهم  ليقتل 

تعجز عنه �لشياطين.
ثم خفق مَلك �لسال` خفقة بجناَحيه فوّلت �ألبالسة تختبئ 
من   Dإلنسا� يستيقظ  مثلما   dلنا� �تيّقظ  �لجحيم،  !��ية  في 
 �V�� ،لبساتين !كو�` من �لحطب� �V، فإ��نظر�لحلم �لمرعب. �
موحشة؛  مقابر   
�لعامر  Dلمد�  �V�� �لتر�$،  من  تال�  �لمصانع 
�ألشجا7.   Dيغرسو� �ندثر،  ما   Dيبنو�  ،Uما َمن   Dيدفنو فهّبو� 
فلما !خذU �ألz7 �خرفها ��ّ�يَنت، �جا" !هلوها ليقطفو� �لثمر 
 Dكتهل �لرجا�، !ْفلَت �لشيطا��شّب �ألطفا� �يجمعو� �لزهر، �
مّر
 ثانية من سجنه �قا� للشبا$: هلّمو� �لى �لموU، �لألطفا� 
��ألمهاV :U�قو� �لُيْتم ��لثكل، �قا� لصر� �لحضا7
: �نهد`، 

�قا� للحّق: �نهز`. �كاD �سم �لشيطاD هذB �لمّر
 هتلر.
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لذلك !مضيت �هر
 شبابي بين حرَبين. على !نها في �لو�قع 
ثال�؛ Vلك !ني كنت في حر$ مع نفسي �لتي حملُتها على �لحّق 
�7ُضتها على �ّتباn �لصر�{ �لمستقيم، فوجدU �لحّق ال يعيش في 
هذB �لحيا
 �ّال خاضعًا للقّو
، ��جدU طرw �لحيا
 كلها عوجا" 

ملتوية، فمن لم َيُد7 معها ماU في مكانه.
�كنت في حر$ مع �لحيا
 ألD لها >علومًا< غير هذB �لعلو` 
�لتي تعّلمناها في �لمد�d7 �حسبناها كّل شي"، فمن علومها علم 
�لنفاw، �علم �لكذ$، �علم �لريا"... فمن جهل علومها لم تنفعه 

فيها علو` �لكتب �لو !حا{ بها �كاD قطبها ��مامها.
فكنت !كّلم �لناd بلساD ال يفهمه !كثرهم، كنت !قو� كلمة 
!قو�  للحما7 >حما7< ال  !قو�  نتائجها. كنت  كانت  مهما  �لحّق 
�نه غز�� بُأVَنين طويلتين. !هجم على �لرئيس �لقوl في سلطانه 
حين يتزّلف �لناd �ليه �ُيحنوD �لرa�d بين يديه، فإ�V ��� عنه 
�لسلطاD ��نفّض ِمن حوله �خو�v Dخر �لزماD، كنت !نا �لذl يذكر 
ما عرh عنه من خير، �كنت !نا �لذl يد�فع عنه ��D لم يكن نالني 

منه خير(١).
*   *   *

______________________
(١) من !�� هذB �لحلقة �لى هنا مقتَبس من مقدمة كتا$ >في بال� �لعر$< 
 l�هو من �لكتب �لقديمة �لتي نشرها علي �لطنطا�(بتغيير طفيف)، 
في �قت مبكر (سنة ١٩٣٩) �لم ُيِعد نشرB قط. �هذ� �لكتا$ مفقو�، 
غير !نني ُ�ّفقت في �لعثو7 -بين !�w�7 جدl 7حمه �هللا- على قسم 
منه يضّم نحو سبعين صفحة من !�له، �على �لصفحة �أل�لى منها 
�لشا` ��لحجا� ��لعر�w<، �من=  �لعر$:  �لكامل: >في بال�  �سمه 
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 Dيو�� 7ئيس   Dكا �لشا`،  شاعر   ،lجبر شفيق  !ستاVنا 
 
�لو��7 !مر   Dكا .
�لو��7 �لمعاh7، �كانت �ظيفته تعد� �كيل 
كّله �ليه، �كاD مع Vلك مدير كّلية �آل��$؛ فهو 7ئيسي مرتين: 
�قد  طالب.  ألني  �لكّلية  �في  معّلم،  ألني  �لوظيفة  في  7ئيسي 
لّما  �لدنيا عليه  !قمت  !ّني   (Uلذكريا�  Bعرفتم (مّما سبق من هذ
!�7� D! يجعل �أل�$ ُ!لهّية ��عا �لى Vلك في كتابه، فخطبت !7ّ� 
 ،dّ�عت على �لنا�ُ�7سالة طُبعت  Uنشر�كتبُت �كتبُت، �عليه 
 U�يعلم �خو�نه !ني سّو�قّلبته من قلمي على مثل جمر �لَغضى. �

!يامه �بّيضت باألw7 لياليه.

من حلب  بدكتو7  �لزماD، �جاa�نا   7���  Dلميز�� ما�َ  ثم 
7
 �لمعاh7 �جعلوB �لحاكم �لمطَلق فيها ��� Bفسّلمو >.!.k< سمه�
�نّحو� �ألستاV �لشاعر شفيق جبرl. �كاD هذ� �لدكتوV 7كيًا بالغ 
�لذكا" قويًا شديد �لقّو
، يكتم ما بنفسه، يبتسم في �جهك �قلبه 
يغلي بالغضب عليك، يترّبص بخصمه ها�ئًا هد�" �لنمر !� هد�" 
�لقط (��لقّط نمر صغير) �عينه على �لفريسة، فإ�V ��تته �لفرصة 

 .
�ثب �ثبة ��حد
______________________

=  مقدمته نفهم !نه يضم مجموعة من �لمقاالU �لتي كتبها �لمؤلف في 
 B7 �لكتا$ في !ثنا" تنقله بين هذ�لقليلة �لتي سبقت صد� Uلسنو��
�لبال�. �يحوl �لقسم �لذl �جدته من �لكتا$ سبَع مقاالU ُكتبت في 
 l!كثرها مما نُشر الحقًا في كتا$ >من حديث �لنفس< �لذ�لشا`، �
 Uسائر مقاال D! !حسب�7 هذ� �لكتا$ بعشرين سنة. �صد7 بعد صد
�لكتا$ قد ضّمتها كتُب �لشيخ �ألخرp، �لعل هذ� هو �لسبب في 

عد` طباعته من بعد (مجاهد).
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�نسو�  حوله  ��لتّفو�   lبجبر يحّف   Dكا َمن  �ليه  �تحّو� 
7ئيسهم باألمس.

لّما كاV Dلك !علنت !نا �حدl �لحر$ عليه �عليهم، �ما 
معي من سال� �ّال هذB �أل��
 �لصغير
: �لقلم، �هذB �لقطعة من 
!عالها كلمة  في  مقالة صريحة �ضعت  فكتبت   .Dللسا� �للحم: 
�مدحني  !مير�ً  �لفر��w: هجاني  !كر` من  �بن هبير
: >ما 7!يت 
 .w�قو� >!كر`< فكتبتها: ما 7!يت كالفر�! D! ستحييت��ًال<. �معز
VكرU في هذB �لمقالة مز�يا جبرl �!�به ��طنيته، �!نه لم يُقل 
لهم.   
!� مساير �لفرنسيين  �لى  تزّلف  فيها   Bنثر� Bكلمة في شعر
 >.!.k< عن هذ� �لدكتو7 �لجديد nلمقالة ما شا� Bفي هذ UكرV�

من !خباB7 مع �لمعّلماU �من تشجيعه �لفاسدين �لمفسدين.

�كانت مقالة حر�فها مسنونة كحّد �لسكين �كلماتها حامية 
 dلنا� في  !ثر  لها   Dكا� �لكير،  من  خا7جًا  كالحديد  حمر�" 
عجيب، �تخاطََف �لجريدَ
 (جريد
 >!لف با"< �لتي كنت !كتب 
فيها) �لمعّلموD ��لمعلماU، من كاD مع �لدكتو7 �من كاD عليه، 
يوَصل  فال   U���معد  Uساعا بعد  ُيطَلب   
�لجريد عد�  فصا7 
 Uثمنه في �ألصل خمس هالال� Uلو ُبذ� فيه خمس لير��ليه �

.(Uهلال)

�كانت هي   ،h7لمعا�  
7��� في  فاشية  �لماسونية  �كانت 
با$ �لترّقي في �لوظيفة �طريق �لحظو
 عند �لُحّكا`، �َمن لم يكن 
مؤمنًا بها تظاهر بأنه معها !� سكت عنها. فأعلنت �حدl �لحر$ 
عليها �على !هلها. �لم !ُكن !قو� كلمتي همسًا؛ ما فعلت Vلك 
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في حياتي قط، بل كنت !بّين �لذl !عتقدB جهر�ً من فوw �لمنابر 
 pلقو� �لجر�ئد. فكثر !عد�ئي، �لم تكن   Uعلنًا على صفحا �!
متكافئة فما عندl �ّال لساD �قلم، �ما�V يصنع �لقلم ��للساD !ما` 
�لكثر
 ��لقّو
 ��لما� ��لسلطاD؟ �ما كاD لي مو7� �ّال هذ� �لر�تب 
(�هو سّت �ثالثوD لير
 سو7ية في �لشهر) !عيش به !نا ��خوتي.

�!باني �لمدير�D، فلم يعد ��حٌد منهم يقبل !D !كوD معّلمًا 
 Dكا فلقد  تعجبو�،  ال  مني؛  خوفًا  يجاهرني  ال  (�لكنه   Bعند
�لناd -من قديم- يخشوD �لشعر�") �للهّم �ّال �ألستاV عبد �لغني 

�لباجقني، �لي في مد7سته حديث 7بما عدU �ليه.

للحديث  �سأعو�  �ليهم  ُ!شير  !نصا7،  Vلك  مع  لي   Dكا�
�لعلما" ��لتّجا7،  فيها من  �لهد�ية �إلسالمية �َمن  عنهم: جمعية 
�كلمة  مرفوعة  منزلة  �لبلد  في  لهم  مّمن  �لوجها"  من  �جماعة 
مسموعة، �طائفة من �لشّباD بقو� معي ما فا7قوني بعد !D فا7قت 
سعيد  منهم  7ئيسها،  !ُعد  �لم  �لطلبة)  (�تحا�  �لطلبة  لجنة  !نا 
 hعر! ال  با�7   7�� له   Dكا� كبير�ً  �لذl صا7 ضابطًا   lلجز�ئر�
تفصيله في �لقضا" على حسني �لزعيم، ثم Vهب شهيد�ً في برلين. 
�!نو7 �لعش. �صبحي �لنبهاD، �لتاجر �لكبير �لمكافح �لذl تو�لت 
 wحتر� يبد! من جديد،  نكبة عا�  �لنكباU، �كّلما !صابته  عليه 
 Dكا�مشق بالقنابل سنة ١٩٤٠ �نية لّما ُضِرَبت �مخزنه في �لَعصر
في صند�قه مئة !لف. تصّو7�� كم تعد� �ليو`؟ �Vهب من سنتين 
 
صا7�m بمعرضه �لفخم في بير�U فذهب معه عشر
 ماليين لير
لبنانية. �ال يز�� مع Vلك مكافحًا عامًال، ��هللا يوّفق كّل عامل. 
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�لفقيه  كبير�ً �صهر�ً ألستاVنا  قاضيًا  �لذl صا7  قولي  ��سماعيل 
من هؤال"  �كّل  �هللا.  عابدين 7حمهما  �ليسر  !بي  �لشيخ  �لطبيب 

يستحّق كالمًا مفّصًال.

*   *   *
ضاقت بي �لحا� �لم !ُعد ُ!طيق �الحتما�. في �سط هذ� 
�لضيق جا" �لفر� على يد �لشيخ بهجة �ألثرl حفظه �هللا، فدعاني 

.wلى �لعمل في �لعر��

�ُ!قيَمت لنا (!نا �من Vهبت معه: !نو7 �لعّطا7 �!حمد مظهر 
�لعظمة �صالح عقيل 7حمهم �هللا، �كامل عّيا� �جماعة نسيت 
 
!سر لنا  !قامتها  حفلة  �لو��n؛   Uحفال لنا  ُ!قيمت  !سما"هم) 
�لتعليم، �حفلة !قامتها لي �لبعض �خو�ننا هؤال" جمعية �لهد�ية 
�إلسالمية، �حفلة !قامتها جمعية �لتمّدD �إلسالمي لرئيسها !حمد 
 lVستا! يديرها  �لتي  �لتجا7ية  �لمد7سة  �حفلة  �لعظمة،  مظهر 
منها  حفلة  كّل  في  �ُ!لقيت  �لعّقا�.  محمو�  �لشيخ  !بي  �تلميذ 
 h7لمعا� 
ُخطَب �قصائد، �كانت سوقًا !�بية �مجاًال لنقد ���7
�بياD عيوبها �طرw �صالحها، �كنت !تكلم في كّل حفلة كالمًا 

.Bصريحًا قويًا ال يز�� من �خو�ننا من يذكر
�لعاني  �لقا�7  �لشيخ عبد  يومئذ من �خو�ننا  !كرمني  �مّمن 
 lلذ��لد، �ما له من � ،Bلد�يعّدني مثل  Dكا l7حمه �هللا، �لذ
�جدU من ُحّبه لي �عطفه علّي ��هتمامه بأمرl ما ال يجدB �لد 
�لقّصا7،  ياسين عرفة ��لشيخ كامل  �لشيخ  من ��لدB. ��خو�ني 
ياسين،  محمو�  �لشيخ  عليه)  !قر!  لم   D��) �شيخي  �شيخهما 
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�لسيد   hألشر�� نقيب  �لنبيل  ��لرجل  �لحّفا7،  محمو�  ��لشيخ 
نسيت  فما  !سما"هم   Dآل� !Vكر  لم   D�  D�كثير�  ،
حمز سعيد 

!فضالهم.
�توّجهنا �لى بغد��.

 hال ُعِر�مدنية  Uخّط طائر� �بغد��مشق �لم يكن بين �
�لم   .
نا�7  Uحاال �في  للعسكريين  �ّال   
بالطيا7 �لسفر  يومئذ 
 Dد معبَّد، بل كا يكن بين �مشق �بغد�� طريق على �ألz7 ممهَّ
 U�7لتي كانت تسّير سيا� >Dبينهما خّط للسير �كتشَفته شركة >نير
 Uفيها باهظة، فُأّلفت شركا 
فخمة �مريحة �لكنها غالية ��ألجر
�طنية سو7ية �عر�قية تسّير سياU�7 ليست كسياU�7 نيرD �لكنها 

توصلنا.
�كّنا نمضي على �لطريق !7بعًا �عشرين ساعة، نخر� من 
�مشق �لى �لّضَمير(١)، �لى !بي �لشاماU، ثم نسلك با�ية �لشا` 
�ما   .wلعر�� سو��  فندخل  قديمًا)  �ألنبا7  (�هي   l�لّرما� �لى 
 Uية كلها �ّال مركز للجو����لبا� بين !بي �لشاماU ��لرما�l في 

طبة. �للشرطة في �لرُّ
�كانت �لسياU�7 تضّل �لطريق !حيانًا، ال سيما في �لليل، 

فتزيد ساعاU �لسفر �متاعب �لركا$.
*   *   *

______________________
(١) قا� �لمتنبي:

 لئْن ترْكَن ُضَمير�ً عن مياِمنِنا       َلَيحُدثنَّ لَمْن �ّ�عُتهْم !لُم
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 lّيد بين   Uنظر� �!صحرنا،   (١)Uلشاما� !با  جا��نا  لما 
�لرهيبة  �لصامتة  �لصحر�"  يميني �عن شمالي فلم !جد �ال  �عن 
�لموِحشة، ��جدU �مشق (�لتي !حببتها �لقيت فيها من يحبني، 
من  �طائفًة  حياتي  من  قطعًة  منها  بقعة  كل  في  �تركت  �!لِفتها 
Vكرياتي) قد �ختفت ��7" �ألفق �تضا"� >قاِسيونها< �َصُغَر حتى 
له �ميض  �لسما"  يلو� في حاشية   lّمنه �ال خيا� علو يبد�  ما 

�لمعاD، !حسست بلوعة �لفر�w، فخفق قلبي خفقانًا شديد�ً:

pلقلَب ليلَة قيل ُيغَد� Dُير�ُ�كأ  �! �لعامرّيِة  بليلى 
فباَتْت  ٌkَشَر غّرها   
�لَجناُ�َقطاٌ َعِلَق  �قد  ُتعالُِجُه 

نفسي كلما  !عرفه من  مبهم  �خالطني حزD عميق �شعو7 
سافرU سفر�ً بعيد�ً، شعو7ُ َمن يجد �لموU �يبصرB بعينه!

تألف   lلذ�  Dلمكا� في  تقيم   D! �ال   
�لحيا �هل  �لَِم ال؟ 
�ترp �لناd �لذين تحب، �تصل ماضيك بحاضرk بصو7
 تر�ها 
!� نغمة تسمعها !� بقعة تحتلها؟ �هل يحيا �لمر" �ال في �ألمكنة 
��لوجوB �بالذكرياU ��آلما�؟ �هل �لموU �ال !D ينبتر مّما يحيط 
به �ينقطع عن كل ما يعرh، �يقُد` على بلد مجهو� �حيا
 غريبة 

عنه ال عهد له بها �ال نبأ عندB منها؟
�طعامه   ،B�قعو� قيامه  في   
ظاهر  
حيا  Dلإلنسا !َ�ليس 

______________________
(١) من هنا �لى vخر هذB �لحلقة منقو�ٌ بتصرh يسير من مقالة >من �مشق 
�لى بغد��< �لتي نشرها علي �لطنطا�l سنة ١٩٣٦، �هي في كتا$ 

>بغد��< (مجاهد).
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�شر�به، �جيئته �Vهابه، �حياٌ
 باطنة في !فكا B7�Vكرياته، �vماله 
�vالمه، �ميوله �عو�طفه؟ !َ�ليست حياته �لباطنة هي �ألصل �هي 
 
�ألساd، فال يحيا �ال بها �ال يقو` �ال عليها، كما !D �لشجر
ال تحيا �ال بجذ�7ها �لممتد
 في جوh �ألz7 �لمختفية في بطن 
�لثرp؛ فإ�V �نقطع �لمر" عن عا�ته ��بتعد عن !هله �صحابته لم 
 
�لشجر  D! �يأكل �يشر$، كما  �يقعد  يقو`  يز��  !نه ال  ينفعه 
ال تنفعها !غصانها �فر�عها ��V هي ُبتَّت من !7ضها �ُقطعت من 

!صلها �ُفصلت عن جذ7ها؟
باإلخر�� من   Uلمو�  Dعّز- ما قر�هللا -جّل � D! حسب!�
!�طاَنهم  �لتا7كين  �هللا  �لمهاجرين في سبيل  ثو�$  �لديا7 �!جز� 
 Dٌلو� U$ �لمو�ضرٌ$ من ضر 
�بتغا" مرضا
 �هللا، �ال ألD �لهجر

من !لو�نه، فإD >تعد�U �أللو�Dُ فالموU ��حُد<!
�لّي  نفسي صو7 حياتي في �مشق �ُحّببت  ����حمت في 
�!هلي  �خوتي  صو7  !مامي   Uمر� !حبها،  كنت  ما   hَضعا!
 Bهذ� �أل�بية،  �مجالسنا  �لبيتية  سهر�تنا   UكرV� ��خو�ني، 
ُ!قيمت تكريمًا لي قبل !D !عمل  �لتي   
�لكثير �لو��عية   Uلحفال�
شيئًا !ستحّق عليه �لتكريم، �ُ!فيَض علّي فيها من �لنعوU ما ليس 
�لّي  حبيب  كل  �مشق  من   UكرV� منه.  �ألقّل  !ستحّق  �ال  فّي 
!َبْيُت فلم  جميل في عيني، فا���U بها تعلقًا، ����U لو !ني 

!Vهب �لم !تغّر$.
�كانت �لصحر�" قد �متّدU من حولنا �!حدقت بنا �صرنا 
في قبضتها ال شأD لنا �ال خطر، �7جَعت هذB �لسياU�7 �لفخمة 
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�لتي كانت تمأل �لشاn7 بطوله �عرضه �كانت ُتَعّد �هي في �مشق 
شيئًا عظيمًا، 7جَعت !هَوD على �لصحر�" من حّبة 7مل، �ضاعت 
Uْ في  في !7جائها فلم َتُعْد ُتَعدُّ شيئًا. �كاD قد بلغ مني �لحزD �حزَّ

نفسي لوعة �لفر�w، فأغمضت عيَنّي �7جعت �لى نفسي. 
*   *   *

�كانت بيدl صو7
 لنخيل بغد�� ُ�فعت �لّي قبل خر�جي 
من �مشق، فكتبت على ظهرها كلماU ما !�l7 !هي شعر !` نثر، 
�ما كاD يومئذ (سنة ١٩٣٦) هذ� �لشعر �لحديث. ثم !تممت ما 
كتبت في بغد�� �!7سلت �لصو7
 �لى صديقي �ألستاV !حمد عبيد 
�لشاعر، صاحب �لمكتبة �لعربية، �نسيتها. فلما �U7 �مشق vخر 
مّر
 من خمس سنين (سنة ١٣٩٨هـ) قبل !D ُيحا� بيني �بينها، 
 Bهذ ظهر  �على  �شكرُته.  بها  ففرحت   ،
�لصو7  Bهذ �لّي  �فع 

�لصو7
 كتبت:

l�بال� �خوتي  عن  ناٍ"  !نا !شقى في غربتي ��نفر��l!نا 
بغد�ِ� �جى  في   َ̀ �لشا فؤ��V!lُكُر   lَيفر �لحنيَن  فُأِحسُّ 
pلَجو�  �َ��� �لبقاَ"،  �لنَّوpمَللُت  �طو�َ  �لثَّو�َ"  َبِرمُت 

�لَهوp؟ �!يَن  �لشقاُ"،   �V َفِلْم 
ُجنِنُت؟ ُتر�ني  !تيُت؟   �V؟لماUَُفد!  �Vما� !َصبُت   �Vفما
��لعويْل �لُبكا  �ّال  ُ!ِفْد   Âلّطويْل� �لشقاَ"  �ّال  ُ!ِصْب  لم 

َسبِيْل؟ ِمن   pلَهو�  7ِ�� �ِلى  !َما 
ال ضياُ" �لشمِس ال نو7ُ �لقمْرليَس فيما ها ُهنا شيٌ" جميْل



٣٤٩

�لّسَحْر       سحُر  ال  �لليِل  صفاُ"  ال 
ْ̀ ْ�zِ ال سجُع �لَحما ال �خضر�7ُ �لرَّ

ْ̀ �لظال �ّال  ها  كلِّ في   p7َ! ال 

كتبت هذ� �لكال` في ساعة ضاw بها صدl7 �!ظلَمت فيها 
 �V�� .ً�7صفت فيها شعو�نما ��لم ُ!صّو7 فيها حقيقة، �نفسي، 
كاD بعض ما تنشرB �لصحف �آلD من كال` ليس في !لفاظه جما� 
يْدعونه  �لهَذ7  �V كاD مثل Vلك   ،D�� لها �ال تحتها معنى �ال 
 Dقلته من خمسين سنة كاملة، يكو lكالمي هذ� �لذ Dشعر�ً يكو

شعر�ً(١).
*   *   *

 ،l�لبو�� �لشا`. �لست غريبًا عن  با�ية  �طا� مسيرنا في 
فلقد عرفتها في 7حلتنا تلك �لى �لحجا� �لتي �صفت لكم جانبًا 
 
!شّد من سفر �ّال �هي  �لحجا�  منها، �ما من ساعة في 7حلة 
 
جزير عن  تختلف  �لشا`،  با�ية  �لبا�ية،   Bهذ �لكن  بغد��، 
فيها  متباينة �!zٍ�7 مختلفة:  مناظر  �لعر$   
�لعر$؛ ففي جزير
�لجبل �فيها �لسهل، �فيها �لوعر �فيها �لرمل، �ما في با�ية �لشا` 
�ّال شي" ��حد ال يكا� يختلف !� يتغير: !z7 منبسطة تر�بية تمتّد 

�لى �ألفق كأنها بحر ليس فيه ما".
______________________

(٢) هذB �ألبياU مو��نة كلها �لكنها من بحو7 متفا�تة؛ !�� سطرين من 
 lلسطر �لذ��لسطو7 �لثالثة �لتالية من �لمتقا7$، ��لبحر �لخفيف، �
بعدها من �لَمديد، ��لشطر �لذl يليه من �لسريع، ��لسطو7 �أل7بعة 

�ألخير
 من �لّرَمل (مجاهد).
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فقطَعت  �قر�"تنا،  بحديثنا  �لصحر�"  لنقطع  �تحّدثنا  قر!نا 
�لصحر�ُ" بصمتها �جاللها حديَثنا. �كّنا ننا` �نفيق ��لصحر�" هي 
هي، �نأكل حتى نشبع ثم نجوn فنأكل ��لصحر�" هي هي، حتى 

قطعنا يومًا �ليلة �كاD صبا� �ليو` �لتالي. 

في  مثلهما   Dيكو ال  �7�عة  جما�  �لبا�ية  في  �للصبا� 
ظلمة  نفسي  من   U�َفتبّد �لليل  ظلمَة  �لشمُس   U�َبّد�  .Dلمد�
�لكآبة ��لحزD ��نز�حت عني نوبة �لمرz. �هل �لعاطفة �لرقيقة 
لم  !نا   �Vفإ  lمر! في   Uنظر� Uلرجا�؟ فصحو� في   zّال مر�

.lبلد w7لم ُ!فا�غتر$ !

!هلي  �فيها   lبلد�  l7�� �ّال  !قصدها  �لتي  بغد��  �هل 
ل  ��خوتي؟ �D لم تقّر7 هذB �ألخّوَ
 �ألنظمُة ��لقو�نيُن �لم ُتسجَّ
 Dَسّجلها في كتابه: {�ّنما �لُمؤمنو�في �لدساتير فلقد قّر7ها �هللا 
 7 �خوٌ
}. فإD فّرَقت بيننا شاU�7 على �ألz7 �!لو�D على �لمصوَّ
فقد جمع بيننا �لدين (�كفى به جامعًا) ��للغة ��لعا��U، �!ّلف 
بيننا تا7يخ �لماضي �لطويل �!مل �لمستقبل �لضخم �!لم �لحاضر 

.
�لعميق، ��ّحد بيننا �لد` �لذl جا" من نبعة ��حد

عر�قنا؟  في  ��مها  فينا  �شاهدها   
�ُألخّو  Bهذ ُننكر  فأّنى 
�كيف !جهل بغد�� �لها في نفسي مئة صو7
 �في �Vكرتي عنها 
كانت  �بغد��  ��ألشعا7؟  ��لتو�7يخ  �ألخبا7  من  !حصي  ال  ما 
�7ية  �حاملة   ،
�لحضا7 �مشرw شمس  �إلسال`،  عاصمة  يومًا 
��لرشيد  �لمنصو7  �منز�  �لدنيا   ّ̀ !ُ� �إلسالمي،  �لذهبي  �لعصر 

:Dلمأمو��
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قبيلةٍ كلُّ  بغد�ُ�  يا  لِك   pًيا7يافد�ِ�(�ّال)(١) خّطتي  zِ7مَن �أل
�7ِكابيافقْد طُفُت في شرwِ �لبالِ� �َغربِها بيَنها  7َْحلي   Uُسّير�
منزًال بغد�َ�  مثَل  فيها   7َ! ���يافَلْم  �جلَة  مثَل  فيها   7َ! �لْم 
َشمائًال  َّw7! !هليها  مثَل  !لفاظًا �!حلى معانيا�ال  �!عذَ$ 

�كنت !�7نا نخاh هذB �لبا�ية �نحن على طريق مسلوكة في 
سيا7
 متينة، �نمّل من طولها �نحن نقطع منها ثمانين !� تسعين 
�لمثلَّج،  �للحم ��لفاكهة ��لما"  �لساعة، �نشكو �معنا  كيًال في 
�نتعب �نحن مضطجعوD على �لمقاعد �لوثير
 ثم ��V �صلنا �لى 
�لفندw نمنا عشر ساعاU لنستريح �نسترّ� �لر��. فأفّكر... !فّكر 
في !جد��نا: !lّ ناd كانو�؟ �كيف قطعو� هذB �لبا�ية �هم على 
!شّعة   Dيلتحفو �لملتهب،  �لرمل  ُلّجة   Dيخوضو �إلبل،  ظهو7 
�لما"  بتمر
 �يكتفوD من  �لطعا`  يتبّلغوD من  �لمحرقة،  �لشمس 
بجرعة، حتى ��V �صلو� لم يضطجعو� فيستريحو� بل قابلو� جيوشًا 
بال�ها،  �فتحو�  عليها  ��نتصر��  �ُعد��ً، �حا7بوها  !�فر عد��ً 
لَيغنمو�  فتحوها  ما  �هللا،  �لرحمة  �للعد�  �للحّق  للنو7  فتحوها 
!مو�لها �يستفيد�� من خير�تها. فأقو�: هذ� هو فرw ما بيننا �بين 

!جد��نا!
منه  �!شرْفنا   wلعر�� نخيُل  لنا  بد�  �لغد  ُضحى   Dكا �لّما 
على مثل �لّليل؛ فعرفت لما�V َسّمى �لعرُ$ �لسو�َ� سو���ً (سو�� 
بغد�� �!عرz في �Vكرتي صو�7ً  �لى   wتشّو! �لعر�w). �جعلت 

______________________
(١) �لذl قاله �لشاعر هو: َحّتى خّطتِي.
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منها، �!نتظر !p7! D بعيَنّي ما كنت قر!ته عنها في �لكتب.
قا� �لخطيب في >تا7يخ بغد��<: "لم يكن لبغد�� في �لدنيا 
!مرها، �كثر
 علمائها �!عالمها  قد7ها �فخامة  نظير في جاللة 
 
�تمّيز خو�ّصها �عو�مها، �عظيم !قطا7ها �سعة !طر�فها، �كثر
�ِطيب  �!سو�قها،  �محاّلها  �شعوبها  ��7�بها  �منا�لها  ��7ها 
صيفها  ��عتد��  �!فيائها،  ظاللها  �بر�  مائها  �عذ�بة  هو�ئها 

�شتائها �صّحة 7بيعها �خريفها، ��يا�
 سكانها".
 
خمر من   
نشو في  بغد��  جسر  على   �V !نا  فها  �بعد، 
�لذكرV! .pكر ما ال سبيل �لى تلخيصه �!حّس ما ال طاقة لي على 
�صفه. �قد قا� !بو �لوليد، قا� لي شعبة: !7!يت جسر بغد��؟ 

قلت: ال. قا�: فكأنك لم تَر �لدنيا. 
!ّما !نا فر!يت جسر بغد�� �7!يت �لدنيا. ال !قو� �نه !عظم 
من جسر �سماعيل !� �لزمالك في مصر، �ال هو !جّل �!ضخم 
من �لجسو7 �لتي عرفتها في �لبال� �لتي 7!يتها، �لكن لجسر بغد�� 
 lلتا7يخ. هذ� �لذ��$ �خر يعرفه كل من نظر في كتب �ألv ًسر�
 .Dلماجنو��لشعر�" �� Dلمحّدثو��لفقها" �� Dلفاتحو� �لُقّو�� Bجا�
هذ� �لذl �قف عليه �لرشيد ��لمأموD، �!بو حنيفة ��لشافعي، 
��لفضل بن �ينا7، �مطيع �!بو نو�d، �عبد �هللا بن طاهر �يزيد 
�بن مزيد. �شهد جال� �لخالفة، �عظمة �لعلم، �7�عة �لزهد، 
�ضحك �لمجوD، �قّو
 �لجيش. �جرp من فوقه نهر �لتا7يخ كما 

 .D�تد�عت على جو�نبه �لقر�جلة، �من تحته نهر  lيجر
هذ� �لذl كاD ُسّر
 �ألz7: هذ� جسر بغد��.

*   *   *
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-٩٥-
�لتد7يس في بغد��

كّنا !نا �!نو7 �لعّطا7 نتحّد� ساعاU عن !يامنا في بغد��؛ 
 ،
!بد! !نا �لكال` فيكّمل هو، �يتكّلم هو فُأتّم !نا. عشنا حيا
 ��حد
كّنا ��ئمًا معًا، فمن v7ني Bv7 �من v7 Bv7ني، �كانو� يقولوD: >علي 
�!نو7< �>!نو7 �علي<، �7بما خلطو� فقالو�: علي �لعّطا7 �!نو7 

.l�لطنطا�

هذ� ما قلُته في �لمقدمة �لتي كتبتها سنة ١٩٤٨ لديو�نه >ظال� 
�أليا`<. فأين �ليو` !نو7 ليذّكرني بأخبا7 بغد�� �لتي قعدU ألكتبها 
�ليس !مامي مذّكر�U !7جع �ليها �ال 7فيق كاD معي يذّكرني بها؟ 

هنا �فتقدU !نو7: >�في �لليلِة �لظَّْلما" ُيفتَقُد �لَبد7ُ<.

فأين !نو7 �!ين مظهر، �!ين �خو�ننا �لذين كانو� معنا؟ �!ين 
�ألستاV �ألثرl؟ لقد خّبر�ني !نه Vهب �لى 7حمة �هللا فبثثت في 
هذB �لذكرياU بعض حّبي له �حزني عليه، فلما جا"U �لحلقة 
فيها عند Vكر �سمه كلمة >حفظه �هللا<   Uجد�لماضية مطبوعة �
 D!نا ال !قبل من !حد -مهما كا�لتي كتبتها. � مكاD >7حمه �هللا< 
�لسبب- !D يمّد يدB �لى ما كتبت فيزيد فيه !� ينقص منه !� يبّد� 
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فيه، �لكني غفرU لمن كتب هذ� من فرحتي بحياته. غفرU له 
هذB �لمّر
 فقط، �!7جو !D تتحّقق هذB �لفرحة �!D !تلّقى نبأ حياته 
مّد �هللا له فيها مع �لصّحة ��لسعا�
، ��D تكن �ألخرp -ال سمح 

�هللا- فغفر �هللا له �جز�B عّنا خير�ً(١).
*   *   *

!�� ما يهّم �لقا�` �لى بلد !D يجد منزًال ينز� فيه، فوجدنا 
فندقًا �سمه >فندw �جلة<. �ما كاD في بغد�� ما هو !فضل منه �ّال 
 lباإلنكليز لكن  >�جلة<   wفند �سمه  !حدهما   ،Dجنبيا!  Dفندقا
��لثاني >هوتيل  لسانهم)  تيغرd< (�هذ� �سم �جلة في  >هوتيل 
مو�<. �كاD في بغد�� جسر�D: �لجسر �لعتيق �جسر مو�، �هو 

جنر�� �نكليزl كاD له في بغد�� تمثا�.

�لشرقي،  �لجسر   hطر على  فيه  نزلنا   lلذ� فندقنا  �يقو` 
!l من جهة �لرصافة، فكنت !B�7 من شرفة �لفندw ضّيقًا ممتد�ً ال 

______________________
(١) تعقيب من تحرير �لجريد
: كاD !ستاVنا �لشيخ علي �لطنطا�l، صاحب 
هذB �لذكرياU، تحّد� عن �ألستاV بهجة �ألثرl حديث �لتقدير في 
حلقة سابقة، ثم عا� �لى �لحديث عنه مّر
 !خرp في �لحلقة �لماضية. 
 D� كر` �عيتر يقو� فيها! Vنا بين �لحلقتين 7سالة من �ألستا�7َ�قد �
لغته �v��بها، �قد حضر  يز�� حيًا يخد`  �لعّالمة بهجة �ألثرl "ال 
�جتماn �لمجامع �للغوية في �لقاهر
 �!لقى فيه �حدp 7��ئعه  !خير�ً 
باالتصا�  يسمح  �لنشر  على  �لباقي  �لوقت  يكن  لم  �لما  �لشعرية". 
بفضيلة �ألستاV �لطنطا�l فقد غّيرنا �لعبا7
 �لى ما نعتقد !نه يو�فق 

عليه.
.U7ُسر�فقت ��قلت: قد 



٣٥٥

يّتسع �ّال لسيا7
 ��حد
، �D �خلته �لسياU�7 من هنا ُمنع �خولها 
من هنا k��D �خلت من هناk ُمنع �خولها من هنا. �كاD يخفق 
عليه  مشى   Dفإ �لمحبو$،   p!7  �V� �لُمِحّب  قلب   Dئمًا خفقا��
�لفو�تن   Dلِحسا� عليه   U7سا  D�� غضبًا،  �ضطر$  ثقيل  7جل 
�هتّز طربًا، ��D عَدU عليه �لسياU�7 7قص بهجة �عجبًا !� غيظًا 

�غضبًا، ال يهد! �ال يستقّر.

�لنقل. �قد قلت  �لفنا�w هو �سائل  بعد  �لمسافر  يهّم  �ما 
�لرشيد،   n7هو شا ��حد   n7ّال شا� بغد��  في  يكن  لم  �نه  لكم 
قريبًا   Dلثالثة �ألكيا�، 7بما كا��لكيلين � بين  �!حسب !D طوله 
من Vلك فلم !ِقسه �لم !تحّقق من طوله. �كانت فيه عرباU �لخيل 
تسير �لنها7 كله ال تقف، �ال تستطيع !D تقف، �ال تتعب خيولها 
�لماشي  ألنها ال تمشي مشيًا �لكن تزحف �حفًا، �7بما �صل 
في بعض ساعاU �لنها7 �لى vخر �لشاn7 �عا� �هي ال تز�� في 
�لعنب  باصاUٌ كأنها صنا�يق   Uلعربا�  Bمع هذ�لطريق! � نصف 
�لُعَلب، يجلسوD على مقاعد  �لناd كالسر�ين في  فيها  يز�حم 
 Dمن كا�قف خبط 7!سه �قريب، من  Dٍ�� لسقُف��من �لخشب 

طويًال �ضطُّر !D يقعد منحنيًا لئّال يمّس 7!سه �لسقف.
بّت تلك �لليلة كالذl يبيت على فر�£ �لشوk، ال !ستقّر 
بلد  في   
جديد  
حيا على  قا�`  ألني  �لمنا`،  في   wستغر! �ال 
 D�� كم بقي p7جديد. !نا` ساعتين ثم !قو` فأنظر في �لساعة أل
فتوّضأU �صّليت،  �لفجر قمت  ��V �خل �قت  �لصبا�، حتى 
في  تغتسل  �هي  �لشمس  !شعة  بو�كير   p7! �لشرفة  في   Uقعد�
ما" �جلة، ��لز��w7 بأجنحتها �لبيض تمخر عبابه، �بيوU �لشط 
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�لثاني، بيوU �لكرm، تسبح ظاللها في مائه. �!فطرU �توجهنا 
جميعًا �لى �لمد7سة �لثانوية �لمركزية.
*   *   *

كانت �لثانوية �لمركزية على �جلة بين مجلس �لنّو�$ �7ياسة 
مجلس �لو��7"، �كاD !�� ما !�هشني !ني �جدU فيها نحو�ً من 

!7بعين مد7ّسًا من كل بلد �من كل !ّمة.
�!ّمةٍ لِْسٍن  كلُّ  >فيها<  فما يفهُم �لُحّد�َ� �ّال �لّتر�جُمتجّمَع 

كاD فيهم �لعر�قي ��لسوl7 ��لفلسطيني، فيهم �لعربي �غير 
�لعربي، فيهم �إلنكليزl ��لفرنسي ��أللماني، فيهم �لشيخ �فيهم 
�لخوl7... �!�هشني !D !كثرهم من �لشّباD !� مّمن كانو� في !��ئل 
�لكهولة، �عهدl باألساتذ
 عندنا من �لشيوm !� �لكهو�، �!�� 
شاّ$ جا"نا في �لشا` فد7َّسنا (!�� عهدB بالتد7يس �vخر عهدنا 

بالد�7سة) هو جميل صليبا، �بعدB هاشم �لفصيح.
�لدكتو7 يوسف  �لمركزية  �لثانوية   
�كاD من !عجب !ساتذ
 Uختصاصا� له  �لكرملي؛   dنستا! تالميذ  من  �هو  َمسكوني، 
متعّد�
 في علو` متعّد�
 تتد�خل في Vهنه، فربما ُسئِل عن مسألة 
!� مسألة من �أل�$ فأجا$ من  �لفلسفة،  �للغة فأجا$ من  في 

�لجغر�فيا!
�كاD معنا مدd7ّ فلسطيني يدd7ّ �للغة �إلنكليزية، �لكنه 
�لحافلة  يركب  !نه  منها  له غر�ئب  نكتة،  �لر�� صاحب  خفيف 
�لمز�حمة فُيخلي �لناd �لمقعد كله له، فيقعد �حدB مكاD �ثنين 
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��لناd مز�حموD على �لمقاعد !� هم �قوh، يمنعهم !D يقعد�� 
!سنانه،  !نه يجعل جسدB كله يختلج فجأ
 �تصطّك  معه. Vلك 
�ُيخِر� من حلقه !صو�تًا مبَهمة عجيبة �تهتّز !طر�فه، �يجي" Vلك 
كله في لحظة ��حد
، يعو� بعدها ساكنًا كما كاD قبلها ساكنًا، 
فيحسبه �لناd مجنونًا !� مصر�عًا فيبتعد�D عنه، �بذلك يخلو 

!Dله �لمكا

 �V�� ،نالد�سمه ماكد� D! كرV! lنكليز� d7ّعندنا مد Dكا�
!بر� �إلنكليز؛ ما عرفت  ُيقا� فهذ�  بر��
 كما  كاD في �إلنكليز 
�ال سمعت بأبر� منه. ال يكّلم !حد�ً �ال يسّلم على !حد �ال يرّ� 
�لسال` على !حد. �كانت تأتي بين �لد7�d !حيانًا ساعاU ليس 
للمدd7ّ فيها عمل، فينتظر �لساعة �لتي بعدها ليلقي �7سه. فاتفق 
بماكد�نالد،  �لفلسطيني �جتمع في ساعة فر��   d7ّلمد� !D هذ� 
�لمد7ّسين �أل7بعين غيرهما،  �لمد7ّسين من  �لم يكن في غرفة 
ثم  قليًال  فسكت   .�ّ7 فما  مو7نينغ<،  >غو�  صاحبنا:  له  فقا� 
كّلمه، فما !جا$. فأخذ صاحبنا جريد
 فجعل يقرaها !� يتظاهر 
بقر�"تها، ثم جا" بحركته تلك، ففزn �إلنكليزl ��بتعد عنه �قعد 
يسترw �لنظر �ليه، فرBv قد عا� ساكنًا كما كاD، فتعّجب منه. ثم 
جا" بها �لمّر
 �لثانية فلم يُعد �إلنكليزl يستطيع �لبقا"، �خر� من 

�لغرفة فذهب �لى �لمدير.

 hال يعر 
�كاD �لمدير 7جًال عربيًا بغد��يًا طّيبًا سليم �لفطر
 Uكانت غرفته مستطيلة يصعد �ليها بد7جا�من �إلنكليزية شيئًا، 
�خل  فلما  �لمد7سة.  ساحة  على  تطّل  ��سعة  شرفة  �لها  قصا7 
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�جعل  �لمقا�  !طا�  فلما  عنه،  فهم  ما  باإلنكليزية  يكّلمه  عليه 
 d7ّهب فأتِني بمدV� :قا� له�يشير بيديه �ستدعى �لمدير �لفّر�£ 
 d7ّليفهم ما يقوله هذ�. فذهب فلم يجد �ّال صاحبنا �لمد lنكليز�
�لبا$ !�7�  �لفلسطيني، فجا" به، فلما Bv7 �إلنكليزl ��خًال من 
باحة  �لى  منه  فوثب   ،kلشّبا� من  �ّال  مهربًا  يجد  فلم  �لهر�$ 
 d7ّلمد� له  فقا�  شأنه؟  ما  �سأ�:  �لمدير  �عجب  �لمد7سة! 
فأيقن   .Dمجنو �نه   :(l7لعو� علي   Vألستا� (��سمه  �لفلسطيني 
�لمدير بجنونه فكتب يطلب نقله، �تدّخَلت �لسفا7
 �لبريطانية في 

بغد��، �كانت مشكلة.
�شهدنا في تلك �لسنة بعد �صولنا بنحو شهر ��حد �نقال$ 
�لجنر�� بكر صدقي على ياسين باشا �لهاشمي، �كاD !�� �نقال$ 

.Dلعر$ في هذ� �لقر� �في بال lعسكر
�كانت لياسين �لهاشمي منزلة في نفوسنا منذ �لصغر؛ Vلك 
!ننا كّنا نحو سنة ١٩١٩ تالميذ في �لمد7سة �لسلطانية �لثانية في 
 �Vناشيد، فإ!� Uمظاهر��مّتصلة  Uكانت !يا` مهرجانا�مشق، �
نحن ُندعى يومًا �لى مظاهر
 ليست كالمظاهر�U، مظاهر
 مشى 
ينا�l: من  يقو� كلَّ جماعة 7جلٌ   Dكا�مشق �فيها نصف !هل 
 hلم !عر�باشا.  ياسين  نريد  نرّ� بصوU ��حد:  فكّنا  تريد�D؟ 
يومئذ َمن هو ياسين باشا �ما قّصته، �لكني ِسرU مع �لسائرين 
�هتفت مع �لهاتفين. �فهمت بعد Vلك !D ياسين باشا �لهاشمي 
 B�!خذ�في ليلة ما فيها قمر  Bجه �إلنكليز، فاختطفو�قف في �
 Uلما كبر�حد. فاستقّر في نفسي !نه عظيم، ! l7لى حيث ال يد�
�عقلت لم !جد ��فعًا للتحّقق من هذB �لعظمة �لم !تبّين بالبحث 
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��لدd7: هل يستحّق هذ� �لتعظيم !` ال؟
فلما كاD �النقال$ عليه في بغد�� !حسست في نفسي (من 

غير محاكمة �ال نظر) بكر�هية هذ� �النقال$.
قبل  صباحًا   Dلو�يتد� �ليو`  Vلك  في  �لطال$   Uجد�
 D� قالو�  مطبوعة   U�7منشو �لفصل)   l!) �لصف  �لى  �لدخو� 
 D! فيه �V�� ،حد�ً منها�� U!فقر ،
طياU�7 �لجيش !لقتها في �لغد�
7
 ياسين �لهاشمي) �!D يكّلف ���) 
على �لملك !D ُيقيل �لو��7

حكمة سليماD بتأليفها.
!مر  في  يتحّدثو�   D! �لطال$  �حا��  �لصف،  ��خلنا 
ال   lلذ� �لشاعر  بقو�  تمّثلت  !ني  �!Vكر  فمنعُتهم.   U�7لمنشو�

!عرh من هو(١):
يومًا ما عشت  بسائٍل  �ألميُر�لست  7ِكَب   ْ̀ ! �لَمْلُك  !سا7َ 

�لمد7سة  �كانت  شي".  يكن  لم   Dكأ �7سي  في   Uخذ!�
 l!) d7كما قلت- بجو�7 مجلس �لو��7"، فما مضى من �لد-
قليل حتى !حسسنا 7ّجة هّزU �ألz7، فاضطر$  �ّال  �لحّصة) 
�7سي.  �لى   Uعد� ثبّتهم  �لكني   ،zباالنتفا �هّمو�  �لتالميذ 

______________________
(١) لعل �لبيت من !بياU للخليل بن !حمد �لفر�هيدl يقو� فيها:

ر�7ُ!نِسُت بَوحَدتي �َلِزمُت َبيتي َفطاَ$ �ُألنُس لي َ�َنما �لسُّ
ُ!بالي فال   Dُلّزما� !َ��7ُ�!ّ�َبني  �ال   7ُ��!ُ فال   Uُُهِجر
َحّيًا ُ�مُت  ما  بِسائٍل  �ألَميُر�لسُت  7َِكَب   `! �لَجيُش  !َسا7َ 

(مجاهد).
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فكانت �لرّجة �لثانية، �!عقبتها �لثالثة ��لر�بعة، فتطاير �لتالميذ من 
�لبا$ �من �لنو�فذ �لم يبَق في �لصف !حد.

مجلس  على  ُ!لِقَيت  �لتي  �أل7بع  �لقنابل  هي  تلك  �كانت 
�لو��7".

َخَلت �لمد7سة �لم يبَق فيها �ّال !فر�� قالئل. �لم !�7ِ !ين 
!Vهب فوقفُت، �كاD معي !نو7 �لعّطا7 �مدd7ّ !لماني ال !فهم 
عنه �ال يفهم عني، �تبّين !D �لجيش قد توّجه �لى َبْعقوبة !� �لى 
غيرها (فلست !Vكر �آلD لُبعد �لعهد، �ألنني كنت !p7 �لحا�� 
�لجيش   Dكا �!سبابه).  بو�طنه  معرفة  في  !تعّمق  لم   Bظاهر من 
بعيد�ً بحّجة �لتد7يباU (�لمنا�U�7) �لسنوية، �لم يبَق في بغد�� 
�ّال �لشرطة، فتوّجه �لجيش على بغد�� مهاجمًا، �ُ!شيَع !D هذ� 
�النقال$ باالتفاw مع �لملك غا�l للتخّلص من ياسين باشا، ألنه 

كاD يعامله معاملة فتى صغير ال �لمعاملة �لتي تنبغي لملك كبير.
�لم يفّت Vلك في عضد ياسين باشا �قّر7 �لدفاn عن بغد�� 
في  محبوبًا   Dكا�)  lلعسكر� باشا  جعفر  �بعث  سمعنا،  كما 
�لجيش) ليرّ�B بالحسنى، فو�جه مقّدمة �لجيش �حا�� �قناعهم. 
�كاD مّز�حًا يميل �لى �لدعابة، فما !فلحت �عابته �قالو� له: �نتبه 
يا باشا، فإD معنا !مر�ً بقتل كّل َمن يعترضنا. فشتمهم شتمة مد�عبة 

�مباسطة، فانتهى �ألمر بأD ُقتل �سا7 �لجيش.
 Dحكمة سليما 
7��� U!بد�فّر، �عندئذ يئس ياسين باشا 
 Dكا�قامه �لجنر�� بكر صدقي. ! lلذ� lفي ظال� �لحكم �لعسكر
 Dتوّلى عز� �لسلطا lشوكة باشا �لذ �خًا لمحمو! Dحكمة سليما
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�مّهد لحكم �التحا�يين، �كّنا نمّر في �لّصليخ فال نجد فيها كلها �ّال 
بيتين للقريَبين �لمتعا�َيين: حكمة سليما) �'شيد عالي �لكيالني.

*   *   *
كا) في �لثانوية �لمركزية �لتي ُ�عيت للتد'يس فيها �7خذ4 
7قو<  هل   B'�7 7ُعد  (�لم   Bألثر� بهجة  �لشيخ   Gألستا� مكا) 
7) يكو) حيًا �7) يكو)  7قو< حفظه �هللا، �7'جو   N7 �هللا  'حمه 
بخير)، كا) في �لمد'سة 7كثر من 7لف طالب. هذ� �لعد� �لكبير 
من �لطالT كا) يحّركهم جميعًا مر�قب ��حد، فال يجد منهم َمن 
يخر\ ِمن �لنظاN (�لنظاN في �للغة هو خيط �لعقد) �7 يضطّرW �لى 
تأنيب �7 عقاT، �لو كا) مثلهم يومئذ في مد'سة من مد�'[ 
�لشاN الحتاجو� �لى فرقة كاملة من �لمر�قبين؛ Gلك أل) تالميذ 
 Bلعسكر� شبه  ��لتد'يب   cلفتّو� طريق  من  �لطاعة   ��� ُعوِّ  �بغد�

فصا'�� ُيطيعو) من غير Gُ<ّ، �كانو� 7قوياg في غير عد��).

�كا) يؤّلف بيني �بينهم �لحّب ��لتقدير؛ ما �حتجت يومًا 
7ّما �لطالT فأشهد 7نهم من 7حسن َمن '7يت  �لى عقاT تلميذ. 
��نضباطًا  �لعلم،  في  �'غبة  �لفهم،  على  حرصًا   :Tلطال� من 
�تقدير�ً للمعّلم. على 7) يحّسو� منه بأنه قوB في ماّ�ته عا�< في 
معاملته طبيعي في تصرفاته، �هذW هي �لصفا4 �لثالj للمدّ'[ 
�لناجح، ثم �) ُسئِل عن شيg يعرفه 7جاT ��) لم يكن يعرفه قا<: 
 .gكما يعّلمهم علم �لعلما gلعلما� lفعّلمهم بذلك 7خال ،B'�ال 7
�7) يكو) جريئًا شجاعًا، �7) يكو) كريمًا ال يحرm على �لما<. 
�لعرT، �هما  �لنباهة ��لسيا�c عند  ُ'كنا  ��لشجاعُة ��لكرN هما 
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.Dمد�7 قصائد �لمد� عند �لشعر�" من قديم �أل�ما

فإ�V !حّسو� !D �لمدd7ّ �ألجنبي عن �لعر�w بخيل هّمه جمع 
�لما� ��لعو�
 به �لى بلدB، !� !نه جباD َخّو�h، !� !نه جاهل !� 

.Dظالم، فويل له منهم فإنهم ال يرحمو

!7!يتم �لذl يمأل مستو�عاته بالبضائع �لنفيسة ��لتحف �لقّيمة 
 pلكبر� wلقرية، ثم تنفتح له �ألسو�� wفال يجد لها سوقًا �ّال سو
�ُيقبِل عليه �لّشا7�D �يز�حم عليه �لناd؟ كذلك كنت لّما Vهبت 
�لى �لعر�w؛ كّل ما حّصلته من �لمطالعاU �ما كّدسته في Vهني 
من �لمعلوماU �ما �ختزنته من !فكا7 �مشاعر كاD مسد���ً عليه 
�لبا$، ألنه لم يكن !مامي في �لشا` �ّال تالميذ �البتد�ئية �لذين 
ال يصلح هذ� لهم �ال يصلحوD لُيلقى عليهم. فلما جئت بغد�� 
 Dيستطيعو� يتعّلمو�   D!  Dيحّبو مد7كين،  كبا�7ً  طّالبًا   Uجد��
!D َيعو� �يفهمو�، �نطلَقت نفسي �!خرَجت ما كاD فيها، فجئت 
بأشيا" ال يجو� لي !نا !D !تحّد� عنها ألD �لمر" ال يمد� نفسه، 

فاسألو� عنها من بقي من تالميذl في تلك �أليا`.
�!نو7،  !نا  �لثانوية   
�لشها� صّف  في  َعب  �لشُّ نقتسم  كّنا 
�7سه   Dكا �لعلمية.  َعب  �لشُّ يأخذ  �هو  �أل�بية  �لّشَعب  vخذ  !نا 
�لرقر�w �لصافي: !لفا¨ منتقا
 �جمل مرصوصة 7ّ�  كالجد�� 
�لآللئ في �لعقد، ��لقا" حلو متمّهل كله !�$ في !�$، �لكنه ال 

7< على �لطّال$. يكا� يجا�� >�لمقرَّ
��7سي !نا كالنهر �لمتدّفق �لفّو�7، !خلط فيه �لشر� �أل�بي 
�بالدين  بالتا7يخ  !خلطه   ،Dألحيا� كثير من  في  �لجديد  �لمبتَكر 
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�باالستطر���U، كالذl تسمعونه منّي �آلD في �إل�Vعة �تشاهد�نه 
 wلكن �لفر .dيستقبحه نا� dتسمعونه في �لر�ئي فيستحسنه نا�
بين �لحالين: بين تد7يسي في �لعر�w من نحو خمسين سنة �بين 

!حا�يثي في �إل�Vعة �في �لر�ئي �آلD كما قا� �أل��:

�لِكَبِرجاَ" �لزماDَ بنوBُ في شبيبتِِه �!تيناBُ على  ُهْم  فَسرَّ
يومئذ   Dكا  lلذ� !نا  �لكن  يشيب،  �ال  يشّب  ال   Dلزما��
كالنا7 �لمتوّقد
، ��D كانت تدفئ �ال تحرw �تضي" �ال تضّر، 
 Dلك �آلV من lُتخِمدها لم تخمد، فما بقي عند D! Uَ�7! D�
�ّال جمر�U بين �لرما�، �D تركتها �نطفأU على مهل ��D نفختها 

�ستمّرU ثم صاU7 شر��7ً �تحّو� �لشر�7 7ما��ً.
*   *   *

ال  جد�ً   D�كثير �هم  بنا،  مرّحبين  يز�7�ننا   dلنا�  Dكا
!عرفهم، لكنهم عرفوني �عرفو� !نو7 عن طريق >�لرسالة< �عن 
 U�7شا�  D�يشير فكانو�  �ليهم،  تصل  قد  �لتي  �لصحف  طريق 

ظاهر
 حينًا �خفّية !حيانًا �لى !D مقامنا في �لفندw غير مقبو�.

 Uتيال�أل� Vكر  غيرهم  من  �سمعت  منهم  سمعت  �لقد 
 Uسنو� Vلك  بعد  �!قمت   ،U�7لخّما�� �لمالهي  بذكر  مقر�نة 
في بغد�� فما عرفت ما هذB �أل�تيالU �لتي يشير�D �ليها. كّل ما 
سمعُته يومئذ !D في !�� شاn7 �لرشيد من جهة با$ �لمعّظم ملهى 
تغّني فيه َقينة (مغّنية) كاD �سمها كما !ظن سليمة باشا، �!D في 
�لشاعَرين  �لبغا"، �!D !حد   Dمكا l! ،لمبغى� �لحّي  طرh هذ� 
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�لكبيَرين كا�V� D َ�7ََ� بغد�� في vخر !يامه ينز� فيه. ��هللا !علم، 
 D�� ،ليل�بال  dّتهم �لنا! D! ال ُ!حب�فأنا لم !توّثق مّما سمعت 
 D! ُيستبَعد   dنا!ُ كنت قد سمعت Vلك مّر�U �قر!ته مّر�U من 

ُيْقدمو� على �لكذ$.

 
!شتغل سنة ١٩٢٩-١٩٣٠ في جريد لّما كنت  قبل  �من 
بما  !قو`  �كنت   }�aأل7نا�  h�معر  Vألستا� عند  �لعر$<  >فتى 
على  �لو�7�  �لبريد  !نا  !فتح  كنت   ،Dآل� �لتحرير  مدير  به  يقو` 
�لجريد
 فكنت !جد قصائد فاجر
 نجسة لهذ� �لشاعر �لكبير، من 
بعضها  لنشر  يميل   h�معر  Vألستا�  Dكا� �لقّباني.  قصائد  جنس 
لو �ستطاn، لكنني كنت ُ!مّزقها عند فتح �لبريد �لو !غضبه Vلك 

مني. 

�لدين،  ينكرها  !شعا�7ً  ينظم  �آلخر(١)  �لكبير  �لشاعر   Dكا�
 Dلعصيا�� wهو شاعر �لفسو�حدهما !نهى حياته ! D! فليس عجيبًا!
 D! ��لعجيب  �لفلسفة؟  باسم  �لكفر  شاعر  ��لثاني  �لفن،  باسم 
 hلشاعر �لفيلسو� D� يومًا شيخًا بعمامة بيضا"، حتى Dكليهما كا
!ّلف 7سالة يرّ� فيها على �لشيخ محمد بن عبد �لوها$ ��لمذهب 
!كثر من  �أليا` من  >�لرسالة< من تلك  �لوهابي! �لقد كتبت في 
!7بعين سنة !قو�: �نه ليس في �لدنيا مذهب �سمه �لمذهب �لوهابي 
��D �لشيخ �بن عبد �لوها$ كاD حنبليًا مجتهد�ً في �ألمو7 �لتي ال 
 hلشاعر �لفيلسو� Uلّما ما�لظهو7 �لدليل.  �يسعه فيها �ّال �الجتها

______________________
صدقي  جميل  فهو  �أل��  !ما  صافي،  �لرُّ  h�معر هو  �آلَخر  هذ�   (١)

�لّزها�l (مجاهد).
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!بى �لرجل �لعالِم �لصالح �لجليل �لشيخ !مجد !D يمشي في جنا�ته 
مع !نه عّمه، �مع !D �لشاعر �لكبير �آلخر هو �لذl يقو� (كما !ظن 

�ال !ُحّقق):
Uَِتنُبت كالّنبا wُهَي �ألخالUُِسِقَيْت بماِ" �لَمْكُرما �V�

�لكن �لما" �نقطع عن !خالقه فصّو� نبُتها �جّفت !غضانها، 
�ماتت فُدفنت في �ألz7 جذ�7ُها.

قالو�-  -كما  بنا  تليق  ال   wلفند� في  �قامتنا   D! 7!ينا  لّما 
�لمسجد �سكّناها  من  قريبة  �ألعظمية  في  ��سعة   ً�7�� �ستأجرنا 
�لفلسفة   Vستا! عّيا�،  كامل  ��لدكتو7  �!نو7  !نا  �لخمسة:  نحن 
يو` من  في  �لذl صا7 ��ير�ً  �لمعر�h، ��ألستاV صالح عقيل 
�لّركابي  �أليا`، �قد Vهب �لى 7حمة �هللا، ��ألستاV علي حيد7 
!ستاV �للغة �إلنكليزية، �هو �بن 7ضا باشا �لركابي �لذl بلغ في 
�لحاكم   Dكا  lلذ��  Bغير يبلغها عربي  لم  7تبة  �لعثماني  �لجيش 
.Dفي �لشا` !يا` �لشريف فيصل بن �لحسين قبل ميسلو lلعسكر�

�جئنا، !l جا" �خو�ننا ال !نا، بامر!
 كبير
 في �لسّن فا7سية 
تطبخ �تنّظف. �من !عجب ما كانت ُتِعّد لنا صباحًا �لبيض �لمقلّي 
 Dأل ،Bًال ثم �ستمر!نا�!  Bقد �ستنكرنا�لملح! � بالسّكر بدًال من 
 l!) (١)لبيض ليس غريبًا عن �لسكر. !َما ُتصَنع منهما معًا �لَفَر�نّي�

�لكاتو)؟
*   *   *

______________________
.Dها >ُفْرنِّية< نسبة �لى �لفر�مفر�(١) 
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 U77 �لعلو` (�لتي صا��عيت للتد7يس في �في تلك �لسنة ُ
�آلD كما سمعت كّلية �لشريعة)، �هي في ��7 كبير
 عربية جميلة 
فيها �ألشجا7 ��أل��7�  �لعريقة،  �لشامية  �لد�7  مشرقة كأنها من 
��أل�ها7، �هي بجو�7 مسجد �إلما` �ألعظم !بي حنيفة، جد�7ها 
!كثر  فُأصّلي  �لبا$  هذ�  من  !�خل  �كنت  با$،  �بينهما   B7جد�
كّل  �في  �لمأنوسة،  �لمساجد  من  �لمسجد. �هو  في   Uلصلو��
�في  بعض.  ُ!نسه عن  يزيد  بعضها  �لكن  للر��  ُ!ْنس  �لمساجد 
 D! !بي حنيفة، �ما �7ته ألنني خفت  قبر �إلما`  �لمسجد   hطر
�لجيالني في  �لقا�7  �لشيخ عبد   
فيه مثل ما كاD في مقبر  Dيكو
�لقبر  �عند  مصر،  في  �لحسين  قبر  �عند  بغد��،  في   Bمسجد
 
ُمنَكر  nبَِد كلها  في  �لشا`،  في  �لسال`  عليه  ليحيى  �لمنسو$ 
!ئمة  قبو7  ما عند  تبلغ  لم   D�� ،لمذ�هب �أل7بعة� فقها"  !نكرها 

�لشيعة في �لكاظمية �سامّر�" �كربال" ��لنجف.
�نتها" عملي  بعد  vتيها  !يامًا، كنت  �لعلو`  !مضيت في ��7 
!نا` فيها  فُأDVِ لي، فكنت  �لثانوية، ��ستأVنت !D !بيت فيها  في 
�حدl ما معي �ّال 7جل �سمه حاجي نجم، كاD كبير �لفّر�شين !� 
�لمر�قبين، �لي معه قّصة سيأتي Vكرها. �في ��7 �لعلو` �جتمعت 
 lلحاّ� حمد��  l�لزها� !مجد  �لشيخ  بغد��:  مشايخ  بجّلة من 
 Vلمد7سة �ألستا� �لَقيسي �مدير  �لشيخ قاسم  �ألعظمي ��لمفتي 
فهمي �لمدd7ّ، �كلهم كبا7 �لسّن �!نا �لشاّ$ بينهم، �ما !كثر ما 
!مضينا سهر�U ممتعاU نافعاU في ��7 �لحاّ� حمدl �ألعظمي 
قاسم  �لشيخ   7�� �في  �لقّيمة،   
�لكبير مكتبته  في  �ألعظمية  في 

�لمطّلة على �جلة مقابل �لكاظمية.
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�كنت ُ!صّلي �لجمعة في هذ� �لمسجد. ��لغريب !D �لخطبة 
نة! �كاD �لخطيب �لشيخ  فيه (�في !كثر مساجد بغد��) كانت ملحَّ
عبد �لقا�7، �ال !عرh لقبه، 7جًال صالحًا حسن �لصوU مجّو� 
�لقر�"
، فلما Vهب للحّج �ّكل مكانه �لحاّ� حمدl �ألعظمي، 
ُيؤUَ صوتًا حسنًا، فخطب كما  لم  منه �!جّل �لكنه  !علم  �هو 
�قالو�:  Vلك   dلنا� فأنكر  �إلسالمية،  �لبال�  في  نحن  نخطب 
�لتنغيم   D!  D؟! يحسبوUلجمعة كالمحاضر�� كيف تكوD خطبة 

��لتلحين في �لخطبة من شر�طها.
في تلك �لسنة في يو` �أل7بعا" ��لخميس �لثالث ��لر�بع من 
 Uغد� ،
صَفر سنة ١٣٥٦هـ ��� �جلة �يا�
 هائلة لم تكن منتظَر
 dلنا� ��سُتنِفر   ،pخر!� لحظة  كل  بين   wللغر ُعرضة  بغد�� 
�سيقو� جميعًا للعمل على �قامة �لسد��. �لم تغمض في بغد�� 
�لحلقة  �لخميس عين، �كاD شي" عظيم سيأتي حديثه في  ليلة 

�لمقبلة �D شا" �هللا.
*   *   *
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-٩٦-
�لليلة �لتي ثا7 فيها >�جلة<

علي  >�لشيخ<  ُ!خبركم:  !نا  يسرw؟  بشيخ  سمعتم  هل 
!l�من >�لشاّ$< علي �لطنطا wيسر l�لطنطا�

َ�عدD! U ُ!حّدثكم حديث �لليلة (ليلة �لخميس �لر�بع من 
صفر سنة ١٣٥٦) �لتي سهَرU فيها بغد�� َجِزعة تترّقب �لخطر، 
 l�في �لو� lجلة كانت تجر� D! لكV ُيغِرقها �لما"؛ D! hتخا
 pئة ال تر�لشعر، ها��غا7قة في بحر من �لحب  ،pحالمة َسكر
فيها �ّال vثا7 هذB �لُقَبل �لمعّطر
 �لمعسولة �لتي تطبعها �لشمس على 
�جنتيها �لصافيتين كل صبا� �مسا"، تختطفها منها في غفلة من 
�لكوD، فال يبصرها �ّال �لشَفق �لذl ُيطّل من نافذ
 �ألفق، يرميها 
ينعكس  مّما   �!) �لخجل  فيحمّر �جه �جلة من  �لحاسد،   
بنظر
على صفحتها من لوD �لشفق �ألحمر!)، �ُتغضي من �لحيا" ثم 

تسرn في جريها.

�كانت تتلّقى بين �7Vَعيها �لعاشقين �لمدّلهين من �أل���� 
 U��V w7��لز� في  �لليل، �هم  كّلما �جا  �لشرعيين)  (�أل���� 
�ألجنحة �لبيض �لتي تشبه قلوبهم في بياضها �خفقانها، فتحد$ 
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عليهم �تحفظ !سر�7هم �تمنحهم �لخلو
 �آلمنة، �تغمر نفوسهم 
بالجما� ��لشعر حتى يغيبو� عن �لوجو� في حلم فاتن بعيد.

�كانت ُتغضي عن هذ� �لنخيل �لعاشق �قد تعانق كل ��جين 
منه �تالمسا بالشفاB ��ستسلما �لى �لغيبة �آلمنة، �عن هذB �لقصو7 
�لتي تفّيأU ظالله سكرp بُحمر
 �لجما�، �قد ضّمت !حشا"ها 

على حيا
 لّذ
 ��ِ�عة ملؤها �لحّب.
كانت �جلة �!خوها �لفر�U جما� �لعر�w �نعمته �حياته.

*   *   *
به  قّدمت   lلذ� هذ�  �لشاّ$،  من  �لشيخ  سرقه   lلذ� هذ� 
مقالتي عن ثو7
 �جلة �لتي كتبتها من نحو خمسين سنة(١)، سرقتها 
 D! `ال ُ!حّب �ليو �كتب بمثل هذ� �لقلم (!! D! ألنني ال !ستطيع
ِسّن  �لكل  �سماتها،  �ّيها  سّن  �لكل  �لقلم).  هذ�  بمثل  !كتب 

!سلوبها �طريقتها.
كنت !Vهب كّل مسا" �لى جسر مو� !نا �!نو7، �7بما صحبنا 
 mلكر� ضّفة  نبلغ  حتى  �لرصافة  من  �ليه  ننحد7  �خو�ننا،  بعض 
في  كأنني  �لجسر  �!صعد  !نز�  �!نا  !شعر  �كنت  �ليها،  فنصعد 
�لصالحية فنسلك  �لى  �لحبيبة، حتى نصل   l�ية بال��! من   ٍ���

شو�7عها �لى �لمطا7.
______________________

(١) مقالة >ثو7
 �جلة< �لمنشو7
 سنة ١٩٣٧، �هي في كتا$ >بغد��<. 
�!كثر ما يأتي في هذB �لحلقة �لى vخرها جز" من تلك �لمقالة بتغيير 

قليل ��يا��U (مجاهد).
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ِ�يد  ثم  جسو7،  ثالثة  لها  جعل  بغد��  �لمنصو7  بنى  لما 
�ثنين. �كذلك كانت  ثم تخّربت �بقَيت على جسرين   ،Dجسر�
لّما جئتها. كانت �لجسو7 قائمة على سفن طافية على �جه �لما"، 
لم تكن هذB �لدعائم �لر�سخة في �ألz7 �لم تكن هذB �لجسو7 
�لثابتة �لعريضة. �كنت !قر! Vلك في كتب �أل�$ فال !فهمه، ففي 
�بر�هيم بن  �لتنوخي في قّصة  كتا$ >�لفر� بعد �لشّد
< للقاضي 
به  تنز�   D! �لمأموD خوفًا من  �ختفى �تو�p7 من  (لما   lلمهد�
�لعقوبة) لحقه جندl كاD يعرفه من �أليا` �لقليلة �لتي �ّ�عى فيها 
�لخالفة، فدفعه فوقع في بعض سفن �لجسر. ما كنت !عرh ما 

سفن �لجسر حتى 7!يتها.
صفر  من  �لر�بع  �لخميس  مسا"  �لمسا"،  Vلك  في  Vهبنا 
سنة ١٣٥٦ كما كّنا نذهب كّل يو`، فإ�V �ألz7 قد ُبّدلت غير 
�أل ،z7���V �لجسر �لذl كاD ���يًا ننحد7 �ليه قد !مسى هضبة 
 Dُيقبِلو dلنا� �V�� !تحته Dقد كا� n7نتسّلقها؛ صا7 !على من �لشا
ما  مثل   
��لحير �لدهشة  من  معهم �على �جهي  فأقبلت  عليه، 
 Dكا lلنهر �لذ� �Vفإ Uنظر� ،nلفز��عة �جوههم من �لّر�على 

، ال vكأنه صفحة �لمر �ئًا متطامنًا حالمًا يبد�ها wفي �ألعما lيجر
تند�� عليه ��ئر
 �ال تمو� فيه موجة، قد عال ��7تفع �عا� ثائر�ً 

هائجًا له هدير ��7�7
، قد عالB مو� كالر��بي �لصغا7.

���V هو قد نسي سنه ��قاB7 �!ضاn ِحلمه �علمه، �7جع 
شابًا مجنونًا !هو�، يقفز �يقرn �ألz7 بقدَميه �يضر$ بقبضتيه 
 Uلكر��  Bبهذ �يعبث  �آلمن،  �لشاطئ  !بنية  �لمخيفتين  �لقويتين 
 Dلتي تز��لحديدية �لضخمة �لتي ُ!قيمت لتثبيت �لجسر �لعائم، �
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 kهنا�بها هنا  hيقذ�تعد� بثقلها �لصخو7 �لجالميد، �لقناطير �
كما يقذh �لالعب �لكر
 بقدمه في �لملعب.

�لرجا�.  !جلد  على   n�لر� ُيدِخل  حقًا،  مرعب  هو   �V��
�كانت �لوجوB كالحة قد �7تسمت عليها سماU �لذعر �لشديد، 
 .
��لما" يرتفع ثم يرتفع، لم يبَق بينه �بين �لشاطئ �ّال n�7V ��حد
�لمياB -كما قالو�- خمسة �ثالثين متر�ً �عشرين   n7تفا� لقد بلغ 
 D� ...لشاطئ� pVمعشا�7ً (سنتمتر�ً). �نه ال يز�� يرتفع، لقد حا

بغد�� في خطر.

��هتّمت  �لشعب   nففز �أللسنة  على  �لخطر  كلمة   U7طا�
 dلنا� فابتد7  �إللز�مية،   
�لمساعد  Dقانو �ُ�ضع  �لحكومة، 
 Dللمجنو Dيضعو� ��لسد� Dستبقو� �لى �لعمل، يقيمو��لشاطئ �
�لقيو�، �لكن �لمجنوD ال يبالي بقيد �لذبا$... �نه يقتل !مة منها 

.
بضربة ��حد

�D �لنمر (Vلك �سم �جلة في �إلنكليزية ��لفرنسية) يقفز في 
 ،z7يخر� فينبعث في �أل D! يثب. لقد ُجّن، �نه يريد�حبسه 
 
يريد !D يمشي �لى هذB �لجّناU �لظليلة �لتي طالما !مّدها بالحيا

.Uلمو� 
�حمل �ليها �لنعمة، ليحمل �ليها هذB �لمّر

�بد! �لصر�n بين هذ� �لنمر ��إلنساD، �!مسى �لمسا" على 
 lيشتر �ليس فيها َمن يبيع ! ،wسا�هي قائمة على قد` � �بغد�
!� يلهو !� يلعب، بل ليس فيها من َيطعم !� يشر$، ليس لها �ّال 

.wمن �لغر 
غاية ��حد
 هي �لنجا
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�لسطح   Uفصعد �ألعظمية،  في  منزلي  بلغت  قد  �كنت 
حو�  من  �يلّف   lيلتو �هو  �لنهر  صفحة  !مامي   Uفانحسَر
�ألعظمية كاألفعى، يطيف بها كالقضا" �لنا��، �قد �سترخى عند 
�لمنحنى �تمّد� على �لحقو� ��لد�7 �لتي هجرها !هلوها �فّر�� 
ِخَضّمًا،  بحر�ً  �صا7  متر...  !لَفي  من  !كثر  عرضه  فصا7  منها، 
��لخر�$.   wلغر��  Uلمو� يديه  في  يحمل  �ّفاعًا  يركض  �لكنه 
�كانت ُحمر
 �لشفق تخالط �لما" فيلتهب �يبد� كأنه !توD مستعر، 

!� كأنه جهّنم �لحمر�"، نعوV باهللا من جهّنم.
ثمانية  تحته  فأخفى  �لدنيا  على  �ألسو�  ثوبه  �لليل  �بسط 
 Dيشتغلو (لكV كما جا" في �إلحصا" بعد) $ّ7بعين !لف شا!�
لينقذ�� بغد�� من �لخطر �لمحّقق، �من ��7ئهم !7بعمئة !لف قلب 

تحوطهم بالرعاية ��لحّب.
��ستمّر �لصر�n، �كاD �لناd من �لفزn ��لذعر كأنهم في 
يو` �لقيامة، غير !D �لمر" يو` �لقيامة يجد ما يشغله عن !مه �!بيه 
في  �لدها  منها   nقد ضا مولهة   
حائر  `! �هنا  �بنيه،  �صاحبته 
�لزحمة فهي تعد� �تصيح من غير �عي، ال تدl7: !هو  �سط 
عن  تفّتش  بنت  �هنا  �لجّبا7؟  �لنمر  هذ�  �فترسه   `! �ألحيا"  من 
متاعها ��قَفت على   Uقد هّيأ 
ينا�l !خاB، �!سر !مها، ��لد 
با$ �لد�7 تنتظر �لساعة �لرهيبة �لتي يطغى فيها �لما" فيدkّ ��7ها 
�ما فيها �يدعها فقير
 مسكينة مسكنها �لشاn7، �شبا$ عصَفت 
�لنخو
 برa�سهم فهم يتسابقوD �لى �لخطر. ��لتالميذ قد �فعتهم 
 Dفي كّل مكا Dيعملو �لجنو�� ،Uلمو� D�7يبتد �لحمّية فأقبلو� 

بِهَمم �ألسو�.
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كانت �ألصو�U تمأل �لجو: هتاh �لشبا$، �صر�m �لجند، 
 Bلك كّله يهد7 هديرV wلنهر فو��... �ال�ند�" �أل�صيا� �لنسا"، �
�لمستمّر �لمرعب فيكوD له في هذ� �لليل ��lّ مخيف، ��لحركة 

.dممتلئة بالنا n7لشو���متصلة 

�لم   ،nال7تفا� عن  �لنهر  ��قف  تو�لت،  �لسالمة  �لكن 
تصّر`  قد   Dكا� يخشونه.  كانو�   lلذ�  (wلخر�  l!) �لَبْثق  يقع 
�لهزيع �أل�� من �لليل، فأمن �لناd �تفّرقو� �ّال قليًال منهم قامو� 

يحرسوD �لنهر، ��خلو� بيوتهم.

 
7قد في  Vهبت   D! لبثت  فما  !ستريح،   l7�� ��لجت 
عميقة، �7!يت في �لحلم �لمياB تنسا$ من كل جهة تغّني !غنية 
باطن  في  �تلج  بعيد،  �لى  بها  ُتلقي  ثم   Uلبيو� تقتلع  �لرعب، 
تنز� كالبال"  ثم  �لجّو  بما عليها، �تصّعد في  تقلبها  ثم   z7أل�
�لها�ية.  قعر  في  �هويُت  عظيم   nصد  nنصد� ثم  �لمصبو$، 
�7!يت حولي في �لحلم مئاU من �لحشر�U ��ألفاعي، �سمعت 
7عد�ً شديد�ً �7!يت برقًا �مطر�ً، ثم عا�U �لسيو� تجرl تدحر� 
 �V�� حقيقة،  �لحلم   �Vفإ عيَنّي،  ففتحت  �لصخو7...  من  vالفًا 
 wبو�!� dلحر� U�7صّفا�لقيامة قد قامت، ��لصيحة في �لحّي �
�لجند تصد� باستمر�7، ��لنسا" يولولن �يعد�D، ��ألطفا� تبكي 
�تركض في كّل مكاD، ��لرجا� يصيحوD طالبين �لنجد
. �تبينت 
�سط �لضّجة �لكلمَة �لرهيبة: ُكسر �لنهر، �لنهر �نكسر... �تدّفق 

سيل �لعر`!

�D هذ� �لنهر �لذl جا" من قمم �ألناضو� �لشاهقة، �سلك 
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 Bلمجدبة، قد تعب من سير� p7لصحا��لممرعة � على �لسهو� 
�خرفها  �لتي  �لحقو�   Bهذ على  يستريح  فجا"  �لمضني  �لطويل 
 nتر!� ��لُفّل  ��لقرنفل  �لو7�  �فّتح   ،Uلنبا� فيها  �!�هر  �لربيع 
 dلك كله �لى صحر�" قاحلة. جا" يغرV نسيَمها �لعطر، ليحيل

في هذB �لحيا
 �لرخّية �لسعيد
 بذ�7َ �لُيْتم ��لفقر ��لنكد.

�لكن �لذنب علينا. لو !ّنا !نشأنا له مأ�p يستريح فيه �سرير�ً 
ينا` عليه لهجع فيه �لى !يا` �لصيف، ثم لخر� بالَبَركة ��لُيْمن �لى 

!�7ضينا �بال�نا.

*   *   *
 ،dلنا� من  �لخضّم  هذ�  في  !سبح  �لد�7 �خرجت  تركت 
 �Vما l7�! لم !ُكن�فع ألصل �لى �لشاطئ لعّلي !عمل عمًال. ��!ُ
!عمل، �لست ُ!حسن �لسباحة �لست !علم ما �لفائد
 من Vهابي، 
�لكني لم !فّكر في شي" من Vلك ألD �إلنساD ال يفّكر في ساعة 

�لخطر، ��نما يعمل.

فلما �قفت على �لصدn هالني �!7عبني !D �لنمر قد !فلت 
من �لقفص، �خر� يعد� مجنونًا مستطا7 �للّب كاشر�ً عن !نيابه، 
يزمجر �يز!7 �يبرw �يرعد. �D �لما" يندفع بمثل قّو
 �لديناميت 
ثم ينز� على �لحقو� فيمضي مكتسحًا في طريقه كّل شي": 7!يت 
 Dعيد� هي  كأنما  بها   hيقذ� �لما"  يقتلعها  �لضخمة  �ألشجا7 
�لكبريت، 7!يت �لبيوU ينسفها كأنما هي علب من �لوw7، 7!يته 
 Dكا� كلَّ ضّجة.   l�ّلمد� �بتلع صوُته  �قد  كّل جهة  من  يتدّفق 

لمنظرB في ظلمة �لليل صو7
 ال توصف.
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�لسد��،  �جهه  في  ليقيمو�  �لما"   Dيسابقو  dلنا� �!قد` 
 
نا�7 �لنظير �حماسة  منقطعة  بحمّية  �لهائج،  �لنمر  ليقّيد�� هذ� 
 Bلى هذ� �لناd ألصل  �للّجة من   Bهذ z!قدمت !خو�لمثا�. �
�لحشد  هذ�  ظُلمة  ظُلمَتين:  في  !مشي  �لما"،  من  �لطامية  �للّجة 
�لليل  7هبة  لرهبَتين:   zتعر! �لبهيم.  �لليل  �ظلمة  �لمز�حم 
�سو��B، ��لسيل ��متد��B. ُ!صغي �لى لحَنين: لحن �لر�n على 
!خشى  !ُعد  �لم  �لنهر.   Dلسا على  �لهو�  �لحن   ،dلنا� !لسنة 

شيئًا... �نها ساعة �لخطر.
 dلنا� يعو�  �لخطر  ساعة  في  �لخطر؛  ساعة  يا  ُبو7ِكِت 
نفوسهم  في  �ماتت  !طماعهم  من  خرجو�  قد  متحاّبين،  �خو�نًا 
�لعد��
 ��لبغضا"، �عاشو� لحظة ما فيها �ّال �لتضحية ��إلخال� 

��لوئا`.
 dلنا�  Dلى شي" أل� لم !صل  �ألما`، �لكن  �لى  تقّدمت 
غنيمة  �لعمل   Dكأ  ،Uلمو� �لى   Dُيهَرعو �لعمل   Dيستبقو كانو� 
باسم   Dيهتفو� �لحمّية   mصر� Dيصرخو �كانو�  �ليمة.   Uلمو��
كاملة،  ساعة  Vلك  على   Uمّر� ��لشجاعة.   
��لمر�" �لوطن 
�لنشطة   lأليد� فكّلت  �ندفاعًا،  يز���  ��لما"  يّتسع   nلصد��
�ليأd يخامر  �لشفاB، �كا�  �لصيحاU ��ألناشيد على   Uجمد�

.dلنا�
�ليه  �لذl كنت !صبو  �لنشيد  !نا !سمع   �Vفإ �نتبهُت  هنالك 
!جّل  �لكنه  ��لشجاعة   
��لمر�" �لوطن  نشيد  ليس  �!7تقبه، 
�بها"  �لبحر،  �عظمة  �لسيل،   
قّو له   lلذ� �لنشيد   ،pقو!�
�لشمس، �صال�
 �لصخو7. �لنشيد �لذl ال يقو` له شي"، �لنشيد 
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�لذl كاD !جد��نا يهتفوD به كّلما حاقت بهم شّد
 فيدّكوD به كل 
�لنشيد  من كل خطر.   Dَيخلصو� �يكتسحوD كل عد�،  حصن 

�لذl ُيحيل �لَجباD بطًال، ��ليأd !مًال، ��لطفل 7جًال.

 lلك هو نشيد >�هللا !كبر، �هللا !كبر، ال �له �ّال �هللا<. هذ� �لذV
ينبغي !D يهتف به �لمسلم في ساعة �لخطر، هذ� �لذl ال ينفع في 
تلك �لساعة غيُرB ألنه Vِكر �هللا، ��هللا !كبر من كّل خطر، ��هللا !كبر 
من كل عدّ�، ��هللا !كبر من كل شي"، فَمن لجأ �لى �هللا حماB �من 

�حتمى بغيرB ما �حتمى.

*   *   *
تنثني  بهمم ال  �لعمل  ثانية. �!قبلو� على   
كّر  nلصر�� �بد! 
�بقلو$ ال تلين �سو�عد ال تكّل، �صّب هذ� �لنشيد في عر�قهم 

7�� �لظفر، فظفر��.

 Dلى ُقُبالتها على جبين �لكو�عندما كانت �لشمس تطبع !�
كاD �لموكب �لظافر قد 7جع، يحمل !جمل !�ها7 �لرياz �لتي 
 hلطال$ بصفو��لجند � فيه  يمشي   .wلغر� !نقذها �حماها من 
هذ�  في   Uَتَلْو كما   ،
�لحيا >شعر<   n�7! فيها   Uُ!قر منتظمة 

�لجماهير �لمنثو7
 في كّل مكاD !بلغ >نثرها<.

على  يرقص  �لنصر  �غنا"   Bلوجو� يكسو   wإلشر��  Dكا�
�أللسنة، فوقفت !ُحّيي هذB �لمو�كب �لماجد
 حتى غابت عني في 

طريقها �لى قلب بغد��.

من  �كاD صباحًا  !نساها،  ال  �لرعب  ليالي  من  ليلة  كانت 
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 nالجتما�� ��لكّد  �لجهد  �!ثمر  ��ئمًا.   BكرVسأ �لنصر  !صبا� 
 ...Dمكا� Dلك كّله في كّل �ماV Uكذلك تأتي ثمر��لتضحية، ��
بل كاD هذ� �لنصر ثمر
 �لرجوn �لى �هللا ��التكا� عليه ��للجو" 

�ليه.

*   *   *
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-٩٧-
7!يت �لموU في Vكرp �ستشها� �لحسين(١) 

َ̀ َفْقد �ألمن  سمعت �!نا في بغد�� مثًال قديمًا لعله !ُطلق !يا
��ضطر�$ !مر �لناd، هو: >�كتم Vهبك �Vهابك �مذهبك<.

عملت بهذ� �لمثل. لم !كتم Vهبي ألنني ما كنت !ملك Vهبًا 
ألكتمه. !ما Vهابي فقد !منت �لطرw ��طمأD �لناd فلم َتُعد بي �ال 
بغيرl حاجٌة �لى !D نسَتتِر بالسفر. !ما �لمذهب فقد �ّتبعت طريقًا 
هو !D ال !سأ� طالبًا من طالبي: !سّني !نت !` شيعي؟ �ما كانت 
لي حاجة !D !عرh، �لو عرفت ما كاD لمعرفتي !ثر في معاملة 

�لطال$ ألنني كنت !عاملهم جميعًا على �لسو�".
______________________

 
(١) هذB �لحلقة من �لذكرياU لم ُتنَشر من قبل قط، فقد !حجَمت �لجريد
�لتي كانت تنشرها  �لحلقاU �ألسبوعية  عن نشرها فلم تظهر ضمن 
حينئذ، �7ّ�تها �لى جدl فكتب عليها بخطه >للحفظ لُتنَشر يومًا<، 
>�لذكرياU< حين  �ستبعدها من  �لعبا7
: هل   Bقر! هذ! �!نا   Uففكر
!` نسيها �سها عنها؟ ثم غّلبت �الحتما�  ُنشرU في كتا$ متعّمد�ً 
�لثاني ألنه لو لم ُيِر� نشرها لما كتبها !صًال، �لم !جد مانعًا يمنع من 
 lلذ� موضعها  في   Uلذكريا� من  �لطبعة   Bهذ �لى  فضممتها  نشرها 

ُكتبت لتكوD فيه (مجاهد).
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�جا" يو` عاشو�7" قبل �لليلة �لتي حدثتكم عنها(١). �ليو` 
�لبلد كله مأتمًا  �نه يو` حزD، يصير  �لعر�w؛  عاشو�7" شأD في 
َمن   �!) !مية  بني  عّما�   Dكأ� باألمس،  �لحسين ~  ُقتِل  كأنما 
 dنسي �لنا .wلعر�� Dيحكمو D7 قتله) ال يز�لو��منهم في ِ k7شا
 zُ7لت �أل !نها قد تغيرU �لدنيا، ���لت ��� �ُ�لدU ���، �ُبدِّ

لت هذB �ألعما�. غيَر �ألz7 �لكن ما ُبدِّ
�نحن �لمسلمين نحب كلنا 7سوَ� �هللا عليه �لصال
 ��لسال`، 
�من ال يحبه !كثَر من نفسه ال يكُمل �سالمه، �نحب من كاD يحبه 
7سو� �هللا ‘، �ممن كاD يحبه سبطاB �لحسن ��لحسين. فنحن 
نترضى عنهما �نصلي عليهما بعد صالتنا على جّدهما، �نلعن من 
قتل سبط 7سو� �هللا ‘ �نتبر! منه �ممن !مرB بذلك �ممن !عانه 
عليه، �لكن ال نصنع ما ال يرضاB �لرسو� عليه �لصال
 ��لسال` 
 dما 7!ينا بعَض �لنا�ال نتبع غير سبيله. � ،Bال نخالف عن !مر�
 lلذ� �لرسو�   Bيرضا ال  مما  عاشو�7"  يو`   wلعر�� في  يصنعونه 

يجب علينا �تباعه.
*   *   *

!�7� !نوD! 7 يجو� جولة في منطقة >�لحّلة< يو` عاشو�7"، 
 lلذ� �لمثيب  �جسر  �لهندية   
��لسّد بابل  vثا7  �7!ينا  ففعلنا، 
 Bفعّذبو فيه   Bَثّيبو �لذين  !حبته  يبكي  �لغز�لي  ناظم   Dتسمعو كنتم 

�َمْرَمر�B، �سيأتي حديث Vلك.
�!خذنا معنا من شا" من �لطال$، فكانو� ثالثة، منهم طالب 

______________________
(١) �لليلة �لتي ثا7 فيها �جلة، �خبرها في �لحلقة �لسابقة (مجاهد).
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عمالD� w �قفت �لى جانبه �صل 7!سي ما فوw خصرB بقليل، 
 lفي �ألفق �لعالي �لذ lحتى �ني كنت !سأله عن �لضغط �لجو
 -nال7تفا�� zلعر��مع هذ� �لطو� - Dلكنه كا�يصل 7!سه �ليه! 
طيب �لقلب 7ضّي �لُخُلق ساVجًا يصّدw كل ما ُيلقى �ليه، �سمه 
عبد �هللا عا�l. �صدw من سماB؛ فهو عا�lّ �لَخْلق كأنه من بقايا 
قو` عا� �لذين كانو� باألحقاh (بالربع �لخالي) �لذl لم يكن على 
 ،Dخر�v Dطالبا� .Dعامر�ً بالبنيا Uحاليًا بالنبا Dيامهم خاليًا بل كا!

سني �شيعي.

��ستشها� �لحسين مأسا
 ال !جد �صفًا لها !صدw من قولي 
�نها >فظيعة<. �مر
 !خرp !قو� للتأكيد �نها فظيعة، �لكن �لشعر�" 
��أل�با" على مدp هذB �لقر�D �لطويلة سّخر�� قر�ئحهم �!لسنتهم 
�!قالمهم للعمل على �يا�
 فظاعتها �على توضيح صو7تها �على 
تعميق !ثرها: جعلو� منها موضوعًا !�بيًا ال ينضب معينه، فأغنو� 

بذلك �أل�$ �لكنهم !ضاعو� �لحقيقة.

هل !ضر$ لكم مثًال كيف يضيع �أل�$ �لحقيقة؟ في تلك 
 
تا7  ،Dلى كل مكا� !نا �!نو7 نمشي  !تكلم عنها كنا  �لتي  �أليا` 
 mهبنا �لى �لُجَعيفر في جهة �لَكْرV .$مع بعض �لطال 
�حدنا �تا7
جند  مع   
مبا�7 نشاهد   
مر �Vهبنا  �لمطا7،  ��لى   
�لَكّر�� ��لى 
سُتمّية  �إلنكليز في سن �لذّباD عند �لَحّبانية، �كنا نذهب �لى �لرُّ

حيث كاD يدd7ّ !خونا �ألستاV مظهر �لعظمة 7حمه �هللا.

�ألقد�`،  على  مشيًا  بغد��  �لى  �ألعظمية  من  يومًا  فذهبنا 
�لكنا تركنا �لطريق �سرنا بحذ�" �لشّط بين �لبساتين حتى �خلنا 
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 pجر �Vنحن ال نشعر. فما� (lبال{ �لملك غا�) }منطقة �لبال
لنا؟ ما�V جرp لّما !نذ7َنا �لجندl فما �نتبهنا �ال �هو مقبل علينا، 

هة �لينا �ِسنانها في 7!سها في صد�7نا؟ بندقيته موجَّ
 !l7�! قلت لكم �نني ال D� ؟ صدقونيpما تفصيل ما جر
!مّلحها  �لقصة فأ�يد فيها،   l�7! لكنني كنت�هل نسيت؟ ال، 
�!َفْلِفلها �!�ّينها بالصو7 �أل�بية، فيأخذ !نو7 ما 7�يت فيزيد عليه 
 ،p!نا �لى ما قا� فأصوغه صياغة !خر �يمّلحه، ثم !عو�يفلفله �
حتى �نني لم !عد !عرh ما�V جرp لنا بالضبط. �لذl !عرفه هو 
�لطبعة �ألخير
 من هذB �لحا�ثة �لتي تحولت من حا�ثة ��قعة �لى 

قصة !�بية(١).
�كذلك جرp في قصة �ستشها� �لحسين ~.

�!نو7  !نا  7��يتها  تبا�لنا  عا�يين،   dلنا عا�ية  حا�ثة   Bهذ
7حمه �هللا في مد
 قصير
، فضاعت �لحقيقة حتى ما عدU !عرفها 
�!نا صاحبها! فكيف بالحا�� �لعظيم، حا�� مقتل �لحسين سبط 
7سو� �هللا ‘، �قد تعا�7ته �أللسنة ��ألقال` ��ألْخيَِلة ��لقر�ئح 
فيه  �ُيدِخل  َمَلكته  فيه  يجر$  كلٌّ  قرنًا؟  عشر  !7بعة   pمد على 
�تثير  �ألسى  ُتهيج  �لتي  �لصو7  من   
تبَق صو7 لم  حتى  خياله، 
 pخر! �ال  هنا،  فُوِضعت   Uُحِشد �ال  �لدمع  �تستمطر  �لشَجن 
فيها �لظلم �فيها �لقسو
 �فيها �لوحشية �فيها �لنذ�لة �ال ُجِمعت 

!kفُوِضعت هنا
حتى لو !D �لذين كانو� هنا هم نير�D �جنكيز (!� من هم شر 

______________________
(١) �نظر تفصيل هذB �لقصة في �لحلقة �آلتية (مجاهد).
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منهما، بيغن �شامير) لو !D تلك �أل�صاh كانت لهم �لو !نهم 
�لشفقة بهم ��لرثا"  قاسو� ما يقوله 7ُ��
 حا�� كربال" ألخذتك 
لهم. فكيف �هم يصفوD بتلك �أل�صاh �بن بنت 7سو� �هللا ‘، 

�لحسين بن فاطمة �لزهر�"، �!هل بيته �ألكرمين؟

عاشو�7"،  يو`  جا"  كلما  به  �نسمع   Bنر� ما   Dكا هنا  من 
 Uما� ،Bلد�هو !فضل من �علي،  Uفلقد ما .Dلما كا Bلوال�
قبلهما 7سو� �هللا ‘، �هو !فضل منهما، فما صنع �لمسلموD ما 

يصنع هؤال" يو` عاشو�7".
*   *   *

جلنا في �لحلة �لتي عرفنا �سمها في �لصغر من حين حفظنا 
�لقصيد
 �لعظيمة لصفي �لدين: سلي �لرما� �لعو�لي عن معالينا.

�مشينا في طرقها �مسالكها حتى �صلنا 7حبة ��سعة في 
صد7ها باٌ$ مفتو� سمعنا منه شعر�ً ُينَشد بلحن حزين، فاقتربنا 
�سط  ���ئر  به  �حّفو�  �لُمنِشد  هذ�  حو�  �لتّفو�  قد  ناسًا  فر!ينا 
�لسر
 �!ظهر��  ما تحت  ���ئر، �صد�7هم مكشوفة قد ستر�� 

ما كاD فوقها.

معنا  َمن  فسألت  ندخل؟  �لشعر:  سمع   D! بعد  !نو7  فقا� 
من �لطال$ ألنهم !عرh ببال�هم فقالو�: ال تدخلو�. فملت �لى 
�لتي   
!نو7 7حمة �هللا على 7�حه عمل مثل جهيز 7!يهم، �لكن 

>قطعت قو� كل خطيب<، فدخل، �لم نستطع �ال !D نتبعه.

�خلنا فاخترقنا �لصفوh، �كاD َمن فيها قاعدين ساكتين، 
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قد كّف �لمنشد عن �لنشيد فجلسو� يستريحوD كما بد� لنا، حتى 
بلغنا صد7 �لمسجد !� �لمجلس (فلم !كن !�l! l7 شي" هو) 
فوجدنا شيخًا بعمامة خضر�" (!l !نه سيد منسو$) قاعد�ً على 
َ�َعونا فقعدنا عليها. فما لبث  كرسّي ��لى جنبه كر�سّي فا7غة، 
�لقو` !D عا��� �لى �لوقوh �عا� �لشاعر �لى �إلنشا�، �كلما !نشد 
!بياتًا �قف �قفة، فرفعو� !يديهم بحركة ��حد
 ثم هبطو� بها على 
صد�7هم بلطمة ��حد
 تهّز جدD�7 �لمكاD من �قعها، ثم يعا�� 
هو �إلنشا� �يعا���D هم �للطم، حتى �حمّرU �لصد�7 �غمرهم 
�لعرw، ��متألU �لقلو$ مما يسمعوD !سًى على �لحسين �حبًا به 
�نقمة على بني !مية �على !هل �لشا` �لذين حّمل هذ� �لشعُر ِ��7َ 

ما حد� عليهم �نسبه �ليهم.

هنا تفيض �لبالغة في صد7 !حد �لطال$ �لذين جاa�� معي 
 Uتعتريه نوبة مفاجئة من نوبا� ،wلشعو7 بمكا7` �ألخال� Bيغمر�
�لوفا" لي ��لتغني بمناقبي، فيقدمني للسيد lV �لعمامة �لخضر�" 
فيقو� له: !عرفك بأستاlV �لجليل �لكاتب �لشامي �لكبير، مؤلف 
�لكتب �لعظيمة �منها كتا$ >!بو بكر �لصديق< �كتا$ >عمر بن 

�لخطا$< �...

�لم !سمع بقية �لكال` ألني 7حت !تشّهد ليكوv Dخر كالمي 
من �لدنيا >!شهد !D ال �له �ال �هللا، !شهد !D محمد�ً 7سو� �هللا<.

لم !عد !سمع ما يقو� ألني شعرD! U قلبي هبط �لى !سفل 
 !
�لبطن كما يهبط �لمصعد �لذl �نقطعت سالسله فجأ
 في �لعما7
 Dلمكا�  �Vفإ لعلي !جد مهربًا،  بالموU، �تلّفتُّ حولي  �!يقنت 
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ما  منه،  �خلنا   lلذ� �لبا$  �ال  فيها  ليس  مغلقة   D�7بجد محا{ 
 
عر� من   Uلعشر�� �لبا$  �بين  �بيني  طاقة،  �ال   
نافذ  Dللمكا
 d!7 نزلت على لو   U7هم ضربا�صد Dلذين يضربو� �لصد�7 
للفم �لليدين!  لخّر صريعًا  �سبانيا  �لمصا7عة في   Dثير� ثو7 من 
فكيف تكوD حالي معهم لو عرفو� !ني من !هل �لشا` �!ني مؤلف 
كتا$ !بي بكر �كتا$ عمر؟ �من !ين !ثبت لهم !ني برl" من �` 
�لحسين، لم يشاk7 في جريمة قتله !حد من !جد��l ألنهم كانو� 
في طنطا في مصر، !� لعلهم كانو� في �لمغر$ !� في �لهند !� 
في سيا` (تايالند)؟ حسبي !نهم لم يكونو� في �لشا`، �لو كانو� 
فيها فإنهم ُبَرv" من �` �لحسين، �لو حَضرُته لفديته بر�حي غيَر 

متر��، �كذلك يفعل كل مسلم.
للدفاn عن نفسي؟ �لو  يَدعوD لي فرصة  �لكن هل كانو� 
حا�لت �لدفاn فمن منهم يصّدقني؟ هنالك ُسقط في يدl �يئست 
 Uيجعل ميتتي سهلة فأمو D! ًعو �هللا به سر��صا7 ما !� ،
من �لنجا
ُ̀ على جر!تي  بال عذ�$، !ما �لنجا
 فقصر عنها !ملي. هذ� �!نا !ُال

�تهوl7، ما كاD �لجبن يومًا من عيوبي.
!ما !نو7 �لذl !�خلنا هذ� �لمدخل فقد �ختلست نظر
 �ليه 
فوجدU لوD �جهه كلوD قشر
 �لليموD �لبلدl، !صفر ما فيه نقطة 
من �`. فنظرU �لى �جه �لسيد lV �لعمامة �لخضر�" لعّلي !ستشّف 

منه ما ينويه، فما �ّ� �جهه على شي"، فتركت �ألمر هللا.
 ،nلفز�� �لترقب  من  �لحا�   Bنا على هذ!� �لموقف  �طا� 
حتى مرU سبعوD ساعة كاملة متو�صلة �لم يتبد� شي"، �كل 
�قيقة منها بساعة. حتى ��V �نتهى �إلنشا� �سكت �لمنشد 7!يت 
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 Dفَيدخلو ثيابهم   Dُيخرجو فهم  للرحيل،   D�يستعد كأنهم  �لقو` 
 D!� فيها، لم !علم !ين كانو� يخفونها. فعرفت !نها �نتهت �لنوبة
ليأتي غيرهم، فأمنت قليًال، �نظرU في ساعتي   Dهؤال" يذهبو
من  !كثر  تكن  لم  ساعة   Dسبعو !نها  !حسست  �لتي   
�لمد  �Vفإ
عشرين �قيقة، �لكن �من �أللم ��لخوh يطو�! فوّ�عت �لسيد 
�!سرعت �لى �لبا$، فلما صرنا في �لطريق حمدU �هللا على !ني 

.Uلمو� p7! U7جعت �لى �لدنيا بعدما كد
�بقينا في �لحلة يومين، �عرفت هذ� �لسيد من قر$ فوجدته 
�لتَِّقّية)،  لعلها هي   �!) �لعصبية  عن  بعيد�ً  لبيبًا  !�يبًا  لطيفًا  ظريفًا 
لم  !نهم  �على  �لسالمة  على  �هللا  �حمد  فقا�:   Dكا بما  فذّكرته 
يسمعو� ما قا� �لطالب. قلت: !لم تكن لتحميني منهم؟ فضحك 
�قا�: �من يحميني !نا �D حميتك؟ ال ��هللا، ما كنت ألحميك بل 

!kمصير pعك لتر�!
*   *   *

�لسنة ��لشيعة،   nنز� �لى  بغد��  بقائي في   
!تعرz مد لم 
�لخصا`، حتى  ��لوئا` ال  �لتفريق  �لتوفيق ال  ألني كنت !حا�� 
 hلطال$ فيها يسألونني فأجيب بما !عر� Dكا� 
��V جئت �لبصر
 
من قو� !هل �لسنة، لما كاV Dلك سا" مشايَخ �لشيعة في �لبصر
فبعثو� �لّي: ��V شئت �لمناظر
 فناِظرنا نحن �لعلما"، ال �لطال$ 

.Dلذين ال يعلمو�
�كنت من صغرl !حب �لمناظر
 �قد !�تيت جَدًال، فقلت: 
�لفتنة   hفخا  hلمتصّر� Vلك  فبلغ  �للقا"،  على  �تو�عدنا  نعم. 
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نأتي نحن  بإشر�فه،   
�لمناظر  Dتكو D! لنا على   DV! ثم  فمنعنا، 
بخمسين 7جًال �هم بخمسين، �تؤلَّف هيئة للتحكيم نحن ننتخب 

.hلمتصر� B7لثالث يختا��هم عضو�ً، �عضو�ً منها 
ُ̀ �لمناظر
، ��خلت �!نا ��ثق من نفسي، !� مغتّر  �جا" يو
بها معتمد عليها. �بدa�� هم �لكال`، �كاD ينبغي !D نختا7 بالقرعة 
�لبا�³ منا. �جعلو� يسألونني، ��لمسؤ�� في �لمناظر
 كمن يتلقى 
 Dمتمرسو �هو  �لمهاجم.  هو  ��لسائل  �لمعركة،  في   Uلهجما�

.hلخال� hبأطر� Dعليها ُممسكو Dمتمّرنو Uبالمناظر�
نفسي  علّي   Uَصُغر سأنهز`  !ني  �علمت  Vلك  7!يت  لما 
�لى  بقلبي  فتوجهُت  �لى حجمها،   U�عا�7ها �منها غر �تبخر 
!��فع عن  هنا  !نا  يا $7،  �قلت:  �لهزيمة،  متوقعًا  منكسر�ً  �هللا 
مني   Dكا بما  تؤ�خذني  فال  �لحق،  !هل  مذهب  نبيك �عن  سنة 

��نصرني، فإنك تنصر �لحق �لذV! lّ$ عنه.
�َمن توجه �لى �هللا باالنكسا7 �7قه �هللا عز
 �النتصا7، �َمن 
��ثقًا من  !�عو مضطر�ً  �ليها. �كنت  �هللا  َ�َكله  نفسه  �عتمد على 
!خذ  �لى  طريق  لي  �نفسح  حتى   Uلحظا �ال  هي  فما  �إلجابة، 
�لمبا�7
 لي بالكال`. �كاD �لكال` على بيعة !بي بكر، فقلت لهم: 
كيف بايع علي !با بكر �!نتم -شيعة علي- تنكر�D خالفته؟ هل 

بايع مختا�7ً !� مكَرهًا؟ 
 ،
�D قلتم �نه مكَرB سلبتموB !حد شرطَي �لخالفة �هو �لقو
�V ال يصلح لها �ال �لمؤمن �لقوl. ثم �نكم خالفتم بذلك �لو�قع 
ألD عليًا ~ كاD !عّز من !D ُيكرهه !حد على ما ال يريد، بدليل 
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!نه تأخر عن �لبيعة عد
 !شهر فما عرz له !حد، �!D سعد بن 
ُعبا�
 لم يبايع فلم يجبرB !حد على �لبيعة.

فإ�V كاD قد بايع باختياB7 لم يبايع ُمكَرهًا فإنني !سألكم: هل 
بايع �هو يعلم !نه يبايع صالحًا للخالفة !هًال لها �!نه بذلك ُيرضي 
�هللا، !` بايع �بتغا" �لدنيا؟ لقد كاD علي ~ !تقى هللا من !D يبايع 

َمن ال يرp صالحه للخالفة.

فحا�لو� تبديل �لموضوn �صرh �لكال` عن �جهته، فقلت: 
ال، هذ� هر$ من �لجو�$ �!نا !لزمكم به. ��شتّد �لخالh فطلبت 
من لجنة �لتحكيم !D تقو� كلمتها، فقالت لهم �للجنة: �نكم هربتم 

من �لجو�$، ��D لم تجيبو� لزمتكم �لحجة.

 .Uلمو� !نفض عني غبا7  �لمناظر
. �خرجت �!نا  ��نتهت 
 Uمو k�V Dلالطمين في �لحلة، أل� lبأيد Uلعله !شد من �لمو�
فر�l لي �هذB هزيمة لمبد! !قمت نفسي بحماقتي محاميًا عنه، 

��خلت �لمعركة معتمد�ً عليها ال على �هللا.

�حفظت بعدها �لدd7، فلم !�خل معركة �ال بعد !D !محو 
من نفسي غر�7َها �!عتمد في �لنصر على خالقها �مسّيرها.

�لكال`   k7معا كلها:   k7لمعا� في  �لنصر   Dيكو �كذلك 
�معاk7 �لحسا`.

*   *   *
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-٩٨-
�7�d �أل�$ في بغد�� (١)

pلمنا��َ بعَد َمنزلِة �لّلو� َّ̀ Vُِ̀ ��لعيَش بعَد !�لئَك �ألّيا
 �Vلما  l7�! �ليها �ال  !حّن  تعو�،  �لن  �لتي مضت  !يامي 
�لحنين �ليها؟ !نا �آلD !�سع -بحمد �هللا- �نيا، �!كبر �سمًا، �!كثر 
�لى !حد، قد كفاني  ماًال، ال !شكو من مرz، �ما بي حاجة 
�هللا بفضله عّمن سو�B. �لكنه �إلنساD يزهد فيما �جد �يشتهي ما 
فقد؛ فأنا !حّن �ليها ألني فقدتها، !يامي في مصر سنة ١٩٢٨، 
 ...١٩٣٧ سنة   U�بير في  !يامي   ،١٩٣٦ سنة  بغد��  في  !يامي 
�قبل Vلك !يامي في �مشق، بلدl �لحبيب �لذl !تمّنى !D !قضي 
بين !هلي فيه �بين  �لعمر (�هو قليل)  في 7بوعه ما بقي لي من 
!صحابي. �لكن !ين !هلي �!ين !صحابي؟ ما بقي منهم �ّال !قّل من 

�لقليل، فلو Vهبت �آلD �لى �لشا` لغد�U فيها غريبًا:
ِمن قبِلِه فتمّنى ُفسحَة �ألجِلهذ� جز�ُ" �مر³ٍ !قر�ُنُه َ�7َجو�

بل !ين �مشق؟ !ين �لبلد �لذl شهدُته صبيًا �شهد صباl؟ 
لقد تبّد� فيه كّل شي".

Dُسّكا Dُلسّكا� َ�ال   7ٌ�� �لد�7ُ  ال 
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يقو� �لشريف �لرضي:
�قائلةٍ في �لّرْكِب: ما !نت ُمشتهٍ؟

غد�َ
 جَزعنا �لرْمَل، قلُت: !عوُ�
َمن  يعو�، �ال  �لشبا$  �ال  يرجع  �لماضي  فال   !Uهيها�
جعل �هللا !مَر �لناd في يديه يتركني !كّحل �لعين برaية بلدl قبل 

.Uلمما�
*   *   *

 DVبإ مسا"  كّل  �ألعظمية  في  �لعلو`   7�� في  !جلس  كنت 
من �لمدير، في هذ� �لصحن �لمشرw تظّللنا �ألشجا7 قد !ثقلتها 
قد مألU صد�7َنا عطو7ُها، �من  �أل�ها7  بنا  ثما7ُها، �تحّف 
!نغاَمها  �ضعت  ما  با7عة  موسيقى  كأنها  �لعصافير  �قزقة  فوقنا 

.Dعبقرية �نسا
فليس  مفتوحًا،  �لبا$   Dكا�  ،lلشا� ُيِعّد  �لفّر�£   Dكا�
 Dطائفة من �لطّال$ يجيئو �ننا !�7�كر�` يز 
تخلو عشّية من !ساتذ
!حا�يث  تد�7:  !حا�يث  بين  نبقى   .Dلجير�� من  !� جماعة  �لينا 
في �لعلم �في �أل�$، �مناظر�U تتخّللها مر�جعاU في �لكتب 
(�في �لمد7سة مكتبة كبير
 فيها كتب قّيمة) حتى نسمع ��عي �هللا 

للصال
، فندخل �لمسجد من با$ بينه �بين �لمد7سة فنصّلي.
ما 7!يت في هذ� �لمجلس منّغصًا �ّال مّر
 ��حد
؛ كنت فيها 
�7تبًا؟  تأخذ  !عرفه �قا�: كم  ثقيل ال  �حدl فدخل علّي 7جل 
قلت: لما�V تسأ�؟ قا�: !نتم �لغربا" تأخذ�D !مو�لنا �>ُتَقْشمر�نا<. 
!فليس من حّقي !D !سأ� �!نا من !هل �لبلد �من !صحا$ �لما�؟ 
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قلت: نعم، �نك من !هل �لبلد �!نا غريب من !هل �لشا`. �نحن 
 D� صدقة. ثم Bبعملنا ال نأخذ Bلكن نأخذ� ،wنأخذ من ما� �لعر�
 lفهو �لذ ،h7ير �لمعا��صحا$ �لبلد !نابو� عنهم ممّثًال لهم هو !
يسألني كّل من سكن  يسألني، ال   lلذ� �لعقد معي �هو  !مضى 
 .wلعر�� wجيب كّل َمن مشى في طر!ُ D! ًلست مضطر�� ،wلعر��

��آلD تفضل �خر�!

�كّنا !حيانًا نسمع هذB �لمقالة !� تبلغنا: هي !ننا جئنا نأخذ 
 .Bفال نذكر Bننسا �! Bنحقر� wنسّب �لعر� �سنعو� ،wما� �لعر�

فهل 7!يتموني شتمت �لعر�w !� نسيته؟

�لعر�w �!ثني   pتعّلل بذكر! !َنذ� بعد نحو خمسين سنة  ها 
على �لعر�w، ما شتمُته �ال نسيُته �ال نسيه ِمن �خو�ننا �!صحابنا 
�لذين كانو� معنا !حد، ال !نو7 �ال مظهر �ال �كي مباk7 7حمهم 
�هللا، �ال عبد �لمنعم خّالh مّد �هللا في عمرB. !سأ� من عرفه من 
 D!� ُيبِلغه تحّياتي D!� يخبرني: كيف حاله؟ D! لمقالة� Bقّر�" هذ
يحمل �ليه ُحّبي، فلقد كاD 7فيقي في مصر في ��7 �لعلو` سنة 
�لقدd سنة ١٩٥٤، �في  �لمؤتمر �إلسالمي في  ١٩٢٨، �في 
�لقاهر
 �في �مشق، كما كاD من �خو�ننا من مصر في تلك �أليا` 

.D�7عبد �لسال` ها Vألستا��شاكر  �محمو Vألستا�

*   *   *
كنت ُ!�d7ّ �أل�$ ال على !نه ��جب مد7سي بل على !نه 
�متاnٌ نفسّي. كنت ُ!شِعر �لطال$ لّذته �جماله، ��D لم ُ!قّصر في 

.D!سبا$ �لنجا� في �المتحا �عد���كما� �لمنهج �
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 ،d7ّتقدير للمد�$ �!�فطنة �كا" V لي�كنت مع طّال$ ُ!�
ففتح �هللا علّي بأشيا" ُ!لهمتها �ما ُسبِقت �ليها. منها !Dّ كتب تا7يخ 
�في  مصر  في   ،d7لمد�� في  يومئذ   d ُتد7َّ كانت  �لتي  �أل�$ 

ح �لمشهو7: غيرها، كانت تنسب البن �لمعتز �لموشَّ

�لُمشتَكى �ليَك  �لّساقي  َتْسَمِع!يُّها  لم   Dْ��  kََعْونا�َ َقْد 
�بُشرِ$ �لّر�ِ� من �7حتِِه�نديٍم ِهمُت في غّرتِِه

َسْكرتِِه من  �ستيقظ  كّلما 
�سقاني !7َبعًا في !7َبِعَجذَ$ �لّزwَّ �ليِه ��ّتكا

�لى  �لموشح  هذ�  نسب  في  شّكي  �لطال$  على  فأمليت 
!سلو$  يشبه  !نه ال  منها:  بأ�ّلة  Vلك  ��ّللت على  �لمعتز،  �بن 
 ،Bشعر�" من !هل عصر Bله لقّلد Dبن �لمعتز، �لثاني: !نه لو كا�
 pخر! �!�ّلة  لها.  نظير  ال  فلتة  يجئ  �لم   Uلموّشحا�  Uلكُثَر�
ليس  �لموشح   D! للباحثين  فتبّين  �أليا`   Uمّر ثم  عليهم.  !مليتها 

البن �لمعتز(١).
لقد �7ست معهم �أل�$ على �عتبا7 !نه فن من �لفنوD، بعد 
!D بّينت لهم فرw ما بين �لعلم ��لفّن، �!D �لعلم غايته �لحقيقة 
��سيلته �لفكر �!��ته �لمنطق، �!D �لفّن غايته �لجما� ��سيلته 
�لشعو7 �!��ته �لذ� ،w�D! �أل�$ لوD من !لو�D �لفّن !� !سلو$ 
له  يعّزl صديقًا  بيتهوفن -مثًال- Vهب  �لتعبير عنه.  !ساليب  من 
بولدB �لذl ماU فعجز لسانه عن �لكال`، فعّبر بأصابعه على !�تا7 

______________________
(١) �لذl عليه �لر!l �ليو` !D هذ� �لموشح من عمل �بن ُ�هر �لحفيد، 
�هو !بو بكر محمد �بن ُ�ْهر �إلشبيلي �لمتوفى سنة ٥٩٥ (مجاهد).
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�لبياD (�لبيانو)، فكانت مقطوعة �لحزD �لمعر�فة.
�لشعو7  عن  ��حد  تعبير  كلها  ��لنغمة   
��لصو7 فالشعر 
 ،D���أل��؛ فالشاعر يعّبر باأللفا¨ Dلكن �ختلف �للسا�لو�حد، �
.Dأللحا�� Uلموسيقي باألصو��� ،Dأللو���7 بالخطو{  ��لمصوِّ

جميل،  بشي"  تأتي  َتْنظم   �! تكتب  حين  !نك  �عّلمُتهم 
فأنت قد !�جدU �!بدعَت، فيأتي vخر فيقّو` ما جئت به �يزنه 
بميز�نه، �يحّد� سعرB في سوw �أل�$. فأنت حين تكتب !� َتْنظم 
>!�يب<، �هذ� �لذl يقّو` �َيِزD >>ناقد<، فاأل�$ �بد�n ��لنقد 

��D �تقويم.
�!Dّ للنقد مقياسًا، ��لمقياd �ما !D يكوD مقياسًا ثابتًا معتَرفًا 
 Bلنقد في هذ� Dُ!سس �للغة، فيكو�به مّتَفقًا عليه، كقو�عد �لنحو 
�لحا� علمًا !� !�نى �لى �لعلم. ��D كاD مقياسًا شخصيًا ُعمَدُته 

��k�7 �لجما� كاD �لنقد فنًا !� !قر$ �لى �لفّن.
فإD قلت لك: �D هذB �لمقطوعة �لتي نظمَتها !� هذB �لمقالة 
�لتي كتبتها فيها خطأ في �للغة !� في علومها، ��ستندU في Vلك 
 Uَعتمد� D� قولي �ّال �يرّ D! kال لغير�ليل، لم يكن لك �لى �
�ليًال !قوp من �ليلي. !ّما �D قلت لك: �D هذB �لمقطوعة جميلة 
!� ينقصها �لجما�، كاD لك !� لغيرD! k يقو�: ال. ألD �لجما� ال 

.n�7بالذ dال ُيقا�بالرطل  Dيو�
*   *   *

�لذين  �لعباسي، هؤال"  �لعصر  كاD علينا !D ندd7 شعر�" 
�لشامية<:  �لمد7سة  >شعر�"   �! �لشا`<  >شعر�"   Dلو�أل� سّماهم 
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 Uألبيا� Bصحابهما، فكنت !شر� لهم هذ!� lلبحتر��َتّما`  !بو 
 D�Vيتلّذ�لّي � Dكنت !�7هم ُيصغو�جديد�ً،  Dشرحًا !ظّن !نه كا
به. هاكم مثاًال من شرحي لهم قصيد
 !بي تما` �لتي �صف فيها 

حريق عمو7ية:

بها �لمؤمنيَن-  -!ميَر  تركَت  لقد 
��لَخَشِب �لّصخِر  Vليَل  يومًا  للّنا7ِ 

غا�Uَ7 فيها َبهيَم �لليِل �ْهَو ُضحًى
�للَهِب مَن  ُصبٌح  �ْسطَهـا  ُه  َيُشلُّ

7َِغَبْت جى  �لدُّ َجالبيَب   Dّكأ حتى 
عن لونِها، !� كأDَّ �لشمَس لْم َتِغِب

عاكفٌة ��لظَّْلماُ"  �لّنا7ِ  من  َضوٌ" 
�ظُلمٌة ِمن ُ�خاDٍ في ُضحًى َشِحِب

!َفَلْت �قد   �V من  طالعٌة  فالشمُس 
��لشمُس ��جبٌة من �V �لم َتِجِب

!معنو� �لنظر في هذ� �لوصف: �نه مجموعة صو7 متعاقبة، 
 
كّلما �ستقّر Vهن �لسامع على ��حد
 منها نقله �لى !خرp. فالصو7
�أل�لى !D �لنا7 جعلت �لصخر ��لخشب Vليًال، ��لثانية !D �لخليفة 
غا�7 فيها �لليل �ألسو� �هو ُضحى، لكن �ياD! k تظّن !D �لليل 
�لصبح  عليه  ما طلع  �لليل   Dقد طلع، أل �لصبح   D!� �نتهى  قد 
 ،pخر! 
�لحقيقي �لكنه صبح من لهب �لنا7. ثم نقله �لى صو7
قا�: ال، ال، ��نما خلع �لليُل ثياَبه �لسو� �7غب عنها �كرهها، 
هذB �لصو7
 �لجديد
. ثم قا�: بل �D �لشمس لم تِغب. فإ�V كانت 
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�لشمس لم تِغب فالنها7 باwٍ ��لضو" موجو�! ثم 7جع يقو�: �نه 
 wٍبا �لليل  باقية. ظال`  �لشمس، ��لظلما"  �لنا7 ال من  ضو" من 
�لكن هذ� �لضو" �لذl حسبته نها�7ً هو ضو" �لنا7! ثم 7جع فقا�: 

.Dلهب �لنا7 ُضحًى شاحُب �للو� Dال، �لظلمة ظلمة �لدخا
فما�V جرp لذهن �لسامع؟ لم يُعد يدl7: !هو ليل !` نها7؟ 
 ،�V فهو نها7. قا�: ال، طالعة من DV� .فقا� له: �لشمس طالعة
 DV� ،غابت. قلنا: طيب�لشمس �لحقيقية قد !َفَلت ��من �لنا7، 
!l من   ،�V ��جبة من  �لشمس  قا�: ال،  ��جبة.  غائبة  �لشمس 

�لدخاD، ��لشمس �لحقيقية لم تغب.
من  ُيخِر�   lلذ�  kلسير� مثل ساحر  هنا  َتّما`  !بي  مثل   D�
ُ!Vنه منا�يل ال تنتهي، !� ُيخِر� من طرh فمه !عد���ً من بيض 
هذ�   Dكا !ين  �لسامع  منها  يفهم  ال  �!العيب  ِحَيل  �لدجا�! 
ينطبق  �لوصف  هذ�   D� �حترw؟   lلذ� �ما   ،Bمد� �ما  �لحريق، 
على حريق في �لخيا` في �لبا�ية، �على حريق في مصفا
 �لنفط 
(�لبتر��)، �على حريق في حا7
 من حاU�7 �لبلد... �شرحت 
بعض   UكرV� ��لخيالي،  منه  �لو�قعي  �لوصف   nنو�! هنا  لهم 

�لُوّصاh من �لشعر�".
*   *   *

 D! $صف للطبيعة، فعّلمت �لطال�عندنا قصائد فيها  Dكا�
�صف �لطبيعة عند �لشعر�" على مر�تب ثال�.

!�ناها: !D ير�ها �لشاعر متحفًا، فهو يصف ما ير�B فيه �يزين 
ناU، �!�بنا قد  �صفه بالتشابيه ��الستعاU�7 ��لزخاh7 ��لمحسِّ
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يشّبه   D! �لفرنسي  �لشاعر  لقد �ستحسنو� من  �لغاية.  بلغ في هذ� 
 hحر wبر� �لكنيسة في �لقرية كأنه نقطة فو wمن فو �لبد7 يبد�
�ليا" (i)، �هذ� كحصى �لشاطئ بالنسبة لما عند شعر�ئنا من آللئ 

.wألعما�
فيها حالة  تتجّلى   
vمر �لطبيعة   pير  D! �لُوسطى:  ��لمرتبة 
نفسه �عو�z7 مز�جه، فإD كاD مسر�p!7 ً�7 �لدنيا متأللئة تلبس 
 �! �لذهب   Dبلو ينظر من �جاجة صفر�"  �لضيا"، كمن  ثوبًا من 
 pها مظلمة كابية كمن يرv7 حزينًا Dكا D�� ،حمر�" مثل �لشفق

�لدنيا بنظا7
 سو��".
�هذ� قليل في !�بنا كثير في !�$ غيرنا. هذ� الما7تين �صف 
قصيدته  في  موتها  بعد  �صفها  ثم  ُيحّب،  َمن  مع  �هو   
�لبحير

�لمشهو7
 �لتي ترجمها �لياd فياz شعر�ً فقا�:
!مانينا؟ َ��مًا  تنقضي  نطوl �لحياَ
 �ليُل �لموUِ َيطوينا!هكذ� 

ِ̀ ماخرً بنا سُفُن �أليا بحَر �لوجوِ� �ال ُنلقي مر�سيناَتمضي 
مْن قبِل !Dْ... نتمّلى من !مانينايا �هُر ِقْف فحر�`ٌ !D تطيَر بنا

�لقيس !�� من �قف ��ستوقف، �ستوقف   aمر�  Dكا �V��
 Dالما7تين �ستوقف �لزما D7 �لمحبو$، فإ��لركب على !طال� �
عذ�$  في   Dكا من  على  ��ستعجله   ،Dما!� نعمة  في   Dكا لمن 
�هو�D. ثم جا" بشا7
 �لخوl7 بما لم يأUِ بمثله الما7تين، فقا� 

في شعرB �لذl ُيتغّنى به:
�لزمنا قطرً
 في كأِسنا�جعلنا 

 Dال يكو�ال يستعجل، �في طريقه، ال يقف  zٍما Dُلّزما��
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.dال خاضعًا ألهو�" �لنا� dفي كأ 
قطر
فتحّس  �لطبيعة؛  على   
�لحيا �لشاعر  ُيفيض   D! �!عالها: 
�تفّكر  �تتأّلم،  �تفر�   ،D�يشعر� �ألحيا"  يحّس  كما  �تشعر 
�َتعتبر. �في Vلك لمحاU كثير
 جا"U في �لشعر �لعربي، منها 

مقا� �لبحترl في �صف �لبِْركة (بركة �لمتوّكل):
في �لحسِن طَو�7ً، �!طو��7ً تباهيها؟ما با�ُ �جلَة كالَغْيرp تنافُسها

فجعلها تغا7 �ُتباهي كما يصنع �ألحيا" من �لناd. �!كمُل 
البن  >�لجبل<   
قصيد �لعربي  �أل�$  في  !عرفه  هذ�  على  مثا� 
خفاجة �ألندلسي: �لجبل �لشيخ �لوقو7 �لذl كّو7 عمامته �كّبرها 
 Dيقو� �نه كا�يفّكر في عو�قب �ألمو7،  
�قعد على ظهر �لفال
في  �لعمر  !ضاعو�  �َمن  �لها$7  �للجاني  �ألّ��$  للعابد  ملجأ 
 Dلممّر عن !ما� D!لو��غفلة، تشغلهم متعة �لمنظر عن غاية �لسفر 
�لمستقّر، ثم يمضي هؤال" �!�لئك �يبقى �لجبل �حدB يفّكر في 

!حو�لهم �يسأ� عن مآلهم. قا�:

ٍmVبا �aبِة  �لذُّ طّماِ�  بغا7ِ$�!7عَن  �لّسماِ"   Dََْعنا! ُيطاِ��ُ 
كأنه  
�لفالِ ظهِر  على  طَو��َ �لليالي ُمفّكٌر في �لَعو�قِبَ�قو7ٍ 
لها من َ�ميِض �لبرwِ ُحمُر Vَ��ئِبيلوُ� عليه �لغيُم ُسوَ� عمائٍم
تائِب!�قا�َ: !ال كم كنُت ملجأَ قاتٍل َتبّتَل   $ٍ��ّ! �موِطَن 
بظّلي ِمن َمطيٍّ ��7كِب�كم مرَّ بي من ُمْدلجٍ �ُمَؤّ�ٍ$ �قا�َ 
p�طَوْتهم يُد �لّر D! ّال� Dَلّنو�ئِبفما كا�� pبهم 7يُح �لّنو U7َطا�
vيِِبفحّتى متى !بقى �َيظَعُن صاحٌب غيَر  �7ِحًال  منُه   nُ�ّ�!ُ
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كنت 
نا �
نو� نمشي كل يو�، 
حيانًا نكو �حدنا �
حيانًا 
يكو معنا من يرغب في مر�فقتنا، نمشي على �ألقد�� نجو� في 

� نركب �لعربة (�لعربانة) 4لى 
�باضها �ضو�حيها. .هبنا  ،8�بغد
 ،8�نمشي مّر< على 
قد�منا من �ألعظمية حيث كّنا نسكن 4لى بغد
�نسّد  �لحقو�، فإ� A��تركنا �لجا8< �مشينا على �لشّط بين �لمز
�لطريق 
مامنا بسياH بين مز�عتين 
� جد�� قصير يفصل بين حقلين 

�بتعدنا عنه ثم عدنا 4ليه.
�كّنا نتحّدO �نتذّكر. �.كرياتنا غالبًا ��حد< ألننا عشنا معًا 
لديو�نه  فليقر
 مقّدمتي  منه   Pيّطلع على طر  
  8��
 َمن   ،ً�عمر
 �لملك غاTU، �كا Wبال ،Wلبال��أليا�<. فدخلنا ِحمى  �>ظال
 Tلجند�ممنوعًا 8خوله. �لكّنا لم نحّس 
ننا 8خلنا_، فما ��عنا 4ّال 
 �8< 4لينا �ِسنانها في صد��نا. فما. �لخفير يعترضنا �بندقيته مسدَّ

كا بعد .لك؟
!T�8

قو� لكم �لحّق: 4نني ال  .T�8
ال 

ال، ما نسيت �ال 
طا� �لفزA لّبي حتى ما 
.كر ما حدO لي، 
بل ألننا جعلنا من هذ_ �لو�قعة قّصة 
8بية، 
� نكتة، 
سر8ها 
نا من 
 Tلذ�خيالي ال من .�كرتي فُأUّينها �
Uيد فيها، فيأخذ هو �لوصف 
� ُنبدk فيها ��نتهيت 4ليه فيصنع فيه مثل �لذT صنعته 
نا. �ال نز
 .�ُنعيد �هي تكبر �تزيد، حتى لم 
ُعد 
عرP حقيقة �لذT كا

�لكن 
سر8 عليكم 4 شئتم �لطبعة �ألخير< من هذ_ �لقّصة(١).
______________________

�لقصة في مقالة >من .كرياt بغد�8< في كتاs >بغد�٨٢r ،>8 من  (١)
�لمنا�< �لجديد< (مجاهد). ��طبعة 8
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$لعّل هذ� مّما يؤيد ��� �ناتو� فر�نس في �لتا�يخ؛ فإ�� كنت 
�نا ال �عر, �لذ� $قع لي فكيف �عر, حقيقة ما كا) فيما مضى 
فيه  5خذ  �لتا�يخ<،  من  >قصص  �سمه  كتا=  $لي  �لزما)؟!  من 
�سطُر�ً معد$FG �$ حاGثة محد$FG، فُأعِمل فيها خيالي $ُ�جيل فيها 
قلمي حتى �جعل منها قصة. بد�O بهذ� �لعمل من سنة ١٩٣٠، 
من حين كنت �شتغل في جريدF >فتى �لعر=<، $�لقصص �أل$لى 

.>Oهر طويل كا) �سمه >�لهيثمياG في كتا= لي نفد من Fمنشو�
من هذZ �لقصص ما �كرZ �لمؤّ�خو) من �) �مر�F من Gمشق 
 OG���$ ،لصليبيين� قتا�  �لمسلمين $تقاعسهم عن  �نقسا^   O��
�لمشا�كة في �لجهاG فعملت ما تقد� عليه: قّصت ضفائرها $بعثت 
بها hلى سبط �بن �لجو�f (�� �بن �بنته) خطيب �لجامع �ألمو� 
في Gمشق، ليكو) منها قيٌد لفرi من خيو� �لمجاهدين. $يقو� 
 k$لعر� في   lلدما� �لهَبت  عظيمة  خطبة  خطب  hنه  �لمؤّ�خو) 
$�سالت �لدموo من �لعيو)، $�ثا�O �لحماسة $�يقظت �لِهَمم، 
فلما كتبت �لقصة على طريقتي �ّلفت �نا خطبة قلت hنها �لتي �لقاها 
 (h هي �لخطبة �لحقيقية، حتى Zهذ (� iحسب �لنا$ .iعلى �لنا
خطيب �لمسجد �لحر�^ �لرجل �لصالح �لشيخ عبد �هللا خياq نقل 
!�fمنها في خطبة �لجمعة على �نها خطبة سبط �بن �لجو Oفقر�

�حلة  في  َصِحَبنا  �عر�بي  عن  متخيَّلة  قصصًا   Fمّر $كتبت 
�لحجاf، منها >�عر�بي في حّما^< $>�عر�بي في سينما< $>�ألعر�بي 
 Fلشعر<، $كلها في كتابي >صو� $خو�طر<(١)، قلت في �ألخير�$

______________________
(١) مّر خبرها في �لحلقة �لثالثة $�لسبعين من هذZ �لذكرياO (مجاهد).
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تنطق  تز��  >�لّسو�لم< ال  �ليمن �سمها  قبيلة على حد��   D� منها 
�لفصحى لم يدخل !لسنتها �للحن �ال بلغتها �لُعجمة، �كاV Dلك 
خياًال مّني(١)، فأخذ Vلك �ألستاV �حيد جبا�l فوضعه في بحث 
له عن �لفصحى �عن �للحن �نشر خالصة منه في مجّلة مجمع 

�للغة �لعربية!
*   *   *

 Vألستا� �ميلنا  �لمد7سة،  في  �ميًال  نز�7   
مّر �Vهبنا 
�لمالئكة، �كاD معنا   w�صا Vسمه �ألستا� D! �لمالئكة، �!ظّن 
!ستاv Vخر هو صا�w �ألعرجي، فأنا !خلط بينهما. �كانت �لد�7 
�لشرقي، �لم يكن قد �صل  �لبا$  �ليها من  �لكّر��
 نسلك  في 
�لبنا" �ليها. فاستأجرنا عربة سا�ْمنا صاحَبها ألنه طلب !جر�ً كبير�ً، 
ثم �تفقنا، �قد !خر� على �لطريق َ�خينة (سيجا7
) �ضعها في 
فيه، �لم يجد كبريتًا فأشعلناها له. �كنت !نا �!نو7 �حدنا، فلما 
�صلنا �نا�لناB �ألجر
 حلف ال يأخذها، فعجبنا فقا�: �آلD صرنا 
!جر
 من  !v Dخذ  �لسيجا7
، �عيب  لي  !شعلتم  !صدقا" ألنكم 

صديق.
�مضى.  عربته   7��!� �إلبا"  !شّد  �!بى  �!صّر،  �!صر7نا 
 Bبهذ� �لنبل �لعربي تلقا�معَجبًا به، �متعجبًا منه  Dبقيت �لى �آل�
حتى في سائق عربة !جر
. �!ظّن !D �ألستاV �لمالئكة �ميَلنا هو 
!بو �لشاعر
 نا�k، !ظّن �ال ُ!حّقق. �قد نشَرU !�� �لعهد بها في 

______________________
(١) �قد Vكر�� !D جبًال في �ليمن نسيت �سمه بقي !هله قر�نًا محافظين 

على سالمة لسانهم بعد فشّو �للحن ��لعاّمية في بال� �لعر$.
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>�لرسالة< شعر�ً نفيسًا !ثا7 �عجابنا �تقديرنا، شعر�ً حقيقيًا ال هذ� 
�لشعر �لذl سّموB ُحر�ً !� شعر �لحد�ثة. فهل يبقى �لحَد� حدثًا 
!` يشّب �يعقل �يغد� 7جًال، فإD لم يستقم !خذ�B �لى >�صالحية 

�ألحد��<؟!
ُحّر�ً، �من �لحرية ما هو فوضى؛ فإD 7!يت �لجند   Bَسّمو
 Dحد�ً مرّتبًا منظومًا نظم �لآللئ في �لعقد، ينتقلو��صفًا  Dيمشو
يُد<،   Dِليد��� 7ِْجلٌ  �لّركِض  في   Bُ7ِجال< �لمتنّبي:  كأ7جل جو�� 
فخر� ��حد منهم عن �لصف �على نظامه، فمشى على غير مشيته 
�بسرعة غير سرعته، �7بما توّجه �جهة غير �جهته، فإD �ضعو� 
 D�� بطأ! !قد�مهم 7فع قدمه ��D 7فعوها �ضعها، ��D !سرعو� 
!بطؤ�� !سرn... !� مثل جوقة من �لمغّنين يغّنوD جميعًا لحنًا ��حد�ً 
 �! ،pبنغمة !خر�خر v حد منهم بلحن��حد، فخر� �� nعلى �يقا
 �Vلّرست (�لرصد) فنشز فإ� �! Uمقطوعة من مقا` �لبيا hكمن يعز
با... !ليس هذ� هو ما يسمونه  هو ينتقل فجأ
 �لى �لنهاَ�ْند !� �لصَّ
بشعر �لتفعيلة: شعر تفعيالته صحيحة �لو�D �لكن ال �7تبا{ بين 
 lكالذ  nيقا� �لى   nيقا� من   DVأل� تنتقل  بينها:  تناسق  �ال  !بياته 
 Dيثير �لشجو lلشعر �لحّق هو �لذ� D�� .هو �لنشا��كرُته هنا، V

.nمحافظته على �إليقا� DVلعو�طف، مع �ّتساقه في �أل� kيحّر�

�لحديث  �لشعر  بهذ�   
�لبد�" فخر   Dيتنا�عو !نهم  ��لغريب 
!� �لحّر، �عهدنا بالناd !نهم يتنا�عوD �لَمكُرماU كلٌّ يّدعيها، ال 

.Uال �لَمعّر��لجر�ئم �

 Vمرثِّية �ألستا nما عرفنا من هذ� �لنو ��! D! لحقيقة� D! على
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�لتي  
فاته، 
هي  �با�  منشو��  لشوقي 
هي  �لنشاشيبي   ��سعا
َسّماها >2�3 �لبحو� 
�لقو�في<. جا, بها كذلك ألنه لم يستطع  � 
يجعلها قصيد� موّحد� �لو?� 
�لقافية، هو (�حمه �هللا تعالى) قا8 

لي 3لك في ����G >�لرسالة< بمصر بحضو� �ألستا3 �لزيا2.

�� علينا  � نقو8 �لحّق 
لو على  نفسنا، 
�لحّق  � معاني 

 كثر عمقًا،  Mًسع مد
  (Nإلنكليز� 
�لشعر �لغربي (�لفرنسي  

 � ميز� شعرنا في �لنَّْظم، في �لموسيقى �لشعرية. تلك هي �لميز� 

�لتي يحا
8 هؤال,  � يحرمونا منها.

 Wيد� �لفرنسي  �لشعر   ��?
بأ 
عر
ضنا  يقا��  
?�ننا  من 
 !>Gسو 
�لملّو� 
ما عندهم > بيض  �لِفْلم  �لفر_. ما عندنا مثل 
نحن نمّيز بين �لسبب 
�لوتد، �لسبب مثل �لسو�G, في >�لنوتة<، 
 aحد� باصطال�
صو2 بمقد�� ضربة 
�حد� ( 
 بمقد�� حركة 

 هل �لتجويد)، 
�لبيضا, حركتا�،  N  نها مثل �لمّد �لطبيعي.

موسيقانا  بين  كالفر_  
َعر
ضهم  َعر
ضنا  بين  
�لفر_ 
 N  ،حد��
�ّال �Gجة   >d�ِ<
 >
G< بين 
موسيقاهم؛ ما   عندهم 
�شا��   
�Gجة   نصف   >
G< ترفع  �لدييز  �شا��  نصف صو2، 
�لبيمو8 تهبط بـ>�d< نصف �Gجة،  ّما موسيقانا ففيها �بع �لصو2. 

فإ�3  ضعنا هذd �لميز�، ميز� �لبحر 
�لقافية،  قر�نا لهم بالسبق.

*   *   *
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-٩٩-
���� �أل�� في بغد�� (٢)

فبلغت �خر صفحة �ما  '& كانت معك صفحا" معد��� 
�نتهى �لكال=، فهو ُيبَتر بتر�ً. هذ� ما حد2 للحلقة �لسابقة من هذ* 
ل في �لشريط، فوصل  �لذكريا"؛ كنت Iمليها من �لهاتف لُتسجَّ

�لشريط 'لى �خر* �ما �صل �لكال= 'لى نقطة �لختا=.

�لّما كنت Iكتب مقاالتي كانت تقع في �لطبع IخطاO �لنظر، 
منظفًا،   "Oجا منّغصًا  فكلمة  �لسمع؛   OخطاI في  �آل&  فصر" 
فصا�"  �Iصالها  ُقطَعت  �لموصولة  �فيما  نجد،  �نشز صا�" 
 Oفي كأسنا< جا �لخو�^ >�جعلنا �لزمنا قطر� �في ما، �بيت بشا�
>�جعلنا �لزما&< فسقط �لبيت... سقط فانكسر، I ^Iنه صا� شعر�ً 
ُحّر�ً. �لو Iخطأ" �لمطبعة فجعلت �لحاO ميمًا �صّيرته شعر�ً ُمّر�ً 
لكا& هذ� �لخطأ هو عين �لصو��، فإني Iتجّرa مر��� هذ� �لشعر 

كّلما قرIته منشو��ً في �لصحف ��لمجّال".

حا�لت في تلك �أليا= �لتي كنت �Iّ�� فيها تا�يخ �أل�� 
I &Iتخطى هذ* �لحد�� �لو�هية �لتي Iقاموها بين �لعصو�، حين 
قّسمو� �لعصو� �أل�بية 'لى �لعصر �لجاهلي ��إلسالمي ��لعباسي. 
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I ^Iنهم جعلو� �أل�� تابعًا للسياسة، �ما هو بتابع لها �ليس بينه 
�بينها صلة ثابتة، فال يرقى برقّيها ��ئمًا �ال يهبط بهبوطها، كما 

Iنه ال يرتقي بهبوطها �ال يهبط با�تقائها.

 �I) �أل�بية  �لمذ�هب  'لى  Iقر�  Iتبعه  كنت  �لذ^  هذ� 
نّبه لهذ�  >�لمد��� �أل�بية< كما يقوk غيرنا)، �k�I من Iحسبه 

طه حسين. �لطه حسين مز�يا، �له طاما" �سقطا" ُمهِلكا".
فإ& �ّ�سُت قصيد� جرير في �ثا�o Oجته عرضت لمن �ثى 
�oجته من �لشعر�O، �'& �ّ�ست مرثّية �بن �لزيا" لولد* �ّ�ست 
مر�ثي �لذين �ثو� �Iال�هم، �'& �ّ�ست قصيد� بشا� في �صف 

�لجيش:
�جيٍش كُجنِح �لليِل يزَحُف بالحصى

ثعالُبْه ُحْمر�ً  ��لَخّطيِّ   vِبالشو�
 &'�) �لجيش  �صف  في   Oلشعر��  kقا ما  بعض  �ّ�ست 
كانت قصيد� بّشا� هذ* Iمتنها Iسلوبًا �Iصّحها نسجًا). متى كا& 
oحف هذ� �لجيش؟ ُقَبيل طلوa �لشمس، �لكن هذ� تعبير Iمثالي 
 zكا& قبل خر� :kشيئًا �خر، يقو kما �لشاعر فيقوI ،من �لعاّمة
�لشمس من خد�ها؛ يجعلها بذلك من �ّبا" �لخد��، فنتصو�ها 
صبّية َمصونة |�" حسن �جماk. هل يمكن I& نتصو�ها قبيحة 
 kما بّشا� �لعبقر^ فيقوI ،^؟ �لكن هذ� تعبير �لشاعر �لعا�Oَشوها
شيئًا I� }ّ�I� }ّ�Iسمى من |لك، يقوk: >غد�نا له ��لشمُس في 
خدِ� Iّمها<، I ^Iنها لم تستقّل لصغرها في خد� هو لها �حدها. 
�لنفس، فهي  �لحّس �ال ميتة  �لصغير� ليست جامد�  �لكن هذ* 
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تطالعنا، تحا�I k& تر�نا من حيث ال تر�ها Iمها. �يوّقت بتوقيت 
�خر: بالند�، بالطّل �لذ^ يسيل '|� طلع عليه �لنها� ثم يتبّخر '& 

مّسه �لحّر:
تطالُعنا، ��لطَّلُّ لم َيجِر |�ئُبْهغَدْ�نا لُه ��لشمُس في ِخدِ� Iّمها

 Oكانت �لمعركة؛ ثا� �لغبا� حّتى سّد �أل�بعة �ألقطا� �جا�
بالليل �سط �لنها�، فأظلم �لكو& حّتى ال تر� فيه 'ّال لمع �لسيو� 
تر�كب  بليل   vيذّكر Iال  �لمنظر؟  هذ�   vيذّكر فبَِم   .kتنز� ترتفع 
سو��  تشّق  لتر�ها  حّتى  ُشهبه  �تها�"  ظالمه،  �تكاثف  غمامه 

:Oكأنها خيو� من �لضيا Oلفضا�
���ِسنا فوَ{  �لنَّْقِع  ُمثاَ�  كو�كُبهكأّ&  تهاَ��  ليلٌ  �Iسياَفنا 

هذ� ما شّبهه به بشا� �هو Iكمه! ��ألكمه �لذ^ ُ�لد Iعمى، 
فكيف ��I ��صف ما ال ير�* �لمبصر�& �ال يقد��& على �صفه؟ 
'نها �لعبقرية. لقد عّلمت �لطّال� يومئذ �لتمييز بين �لعبقر^ �بين 
قبله  �من  نابغة،  حفصة  Iبي  بن  �مر��&  عبقر^  بّشا�  �لنابغة: 
Iبو تما= عبقر^  بعد*  نابغة، �من  �لقيس عبقريًا �oهير  �مر�  كا& 
��لبحتر^ نابغة، �لمتنّبي عبقر^ �Iبو فر�� نابغة، شوقي عبقر^ 

�حافظ 'بر�هيم نابغة.
�لطريق  يسلك  ��لنابغة  جديد�ً،  طريقًا  يشّق  �لعبقر^ 
�لمعر�� �لكنه يجيO سابقًا في k�I �لركب. �قد يكو& �لطريق 
�لجديد �لذ^ كشفه �لعبقر^ �عر�ً �I ملتويًا، لذلك كا& من صفا" 
�لعبقر^ Iنه يسبق حّتى ما يتعّلق Iحد بغبا�*، �قد يتعّثر �يتأّخر، 
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يعلو �ينخفض. ��لنابغة يسير بسرعة ��حد� غالبًا، ال يسبق سبقًا 
بائنًا �ال يتخّلف تخّلفًا شائنًا.

�لقد طاk �لخال� على Iبي تما= ��لبحتر^ Iيهما �لمقّد=، 
فكا& �لحكم �لعا�k ما قاله �لبحتر^ نفسه، قاk: جّيد* خير من 
�لبحتر^ ال يسمو سمّو   &I  ^I .جّيد^، ���يئي خير من ��يئه

Iبي تما= �ال يسقط سقوطه.
�هاكم �لمتنّبي عبقر^ �لشعر�I ،Oكبر �لشعر�O �سمًا �Iظهرهم 
في عصر* ��لعصو� �لتي بعد* Iثر�ً، I a��Iمثلة �لبالغة ��لبر�عة 
�لتد�خل ��لُمعاظَلة(١)  Iمثلة   k|�I� ،لمتنّبي� �لقوk من شعر  في 
�لمطلع  هذ�  �له  �لعظيمة  �لمطالع  له  �لمتنّبي.  من شعر  ��لفسا� 

�لشنيع:
بالّتنا�^Iُحاٌ� I= ُسد�ٌ� في Iُحاِ� �لَمنوطُة  ُلَيْيَلُتنا 

Iِعد كلمة >ُلَيْيَلُتنا< عشر مّر�" بسرعة، فإ& لم تخطئ فيها 
فلك مني مكافأ�!

*   *   *
بقصيد�  قرنتها  �لجيش  في  بشا�  قصيد�  �ّ�ست   �|' كنت 

�لمتنّبي، مثًال:
�& �لحديَد كأّنما ما لهّن قو�ئُمIَتوvَ َيُجرُّ َسَر�� بجيا�ٍ 

______________________
(١) يقاk: عاظَل �لشاعُر في شعر* '|� جعل بعض Iبياته مفتقر�ً في بيا& 

معنا* 'لى بعض (مجاهد).
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كيف تمشي جيا� بال قو�ئم؟ ال يفهم �لشعر تمامًا 'ّال من Iلّم 
بشيO من تا�يخ �لعصر �لذ^ قيل فيه. فالر�= (�لبيزنطيو&) كانو� 
يّتخذ�& ���عًا سابغة لخيولهم تصل 'لى �أل�� فال تبد� معها 
قو�ئمها، �>ثياُبُهُم ِمن ِمثِلها ��لَعمائُِم<. في |لك �لجيش �لضخم 

�لذ^ يسّد ما بين �لشر{ ��لغر�:
َخميٌس بشرِ{ �أل�ِ� ��لَغرِ� oحُفُه

=ُoمـاo مـنـُه   Oِ�oلَجـو�  &ِ|ُُI �في 
�لمتد�خلة  �لمبَهمة  �لزماo= �ألصو�"  لما|� سّماها oماo=؟ 

�لتي ال يكا� �لسامع يفهم لها معنى. |لك أل& هذ� �لجيش:
�Iّمـةٍ لِسـٍن  كـلُّ  فيِه  فما ُيفِهُم �لُحّد�2َ 'ّال �لّتر�جُمتجّمَع 

�كانت تلك �لصو�� �لحقيقية للجيش �لبيزنطي �لذ^ يضّم 
جنو��ً من شّتى �ألمم �لتي كانت خاضعة لحكم �لبيزنطيين. �هذ� 
يجّرني 'لى تذكير �لطّال� بوصف �لعر� �لعسكر^ يو= �لعيد، 
�لعر� �لذ^ جاO به �لبحتر^ فأ��نا عنه ِفْلمًا كامًال فيه �لصو�� �فيه 
�لصو"، ِفْلم ناطق ال يز�k صد�* مسموعًا بعد Iكثر من Iلف سنة، 
Iال تسمعو& صهيل �لخيل �هتا� �لفرسا&؟ Iال تر�& لمع �ألسّنة 

�بريق �لحر��؟
ُتزِهُرفالخيُل تصَهُل ��لفو��ُ� تّدعي ��ألسّنة  تلمُع  ��لبيُض 

ما تحمل �من جالله قد خشعت  ثقل  كأنها من  ��أل�� 
 Oما�"، ��لجّو مّما ثا� من �لغبا� قد صا� عكر�ً مكفهّر�ً، تضي�

�لشمس من خالله تا�� �يحجبها �لغبا� عن �لدنيا تا��:
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Iغبُر��أل�ُ� خاشعٌة َتميُد بثِْقِلها �لجو�نِب  ُمعَتكُر  ��لجوُّ 
ُد بالّضحى طو��ً �ُيطفُئها �لَعجاzُ �ألكدُ���لشمُس ماتعٌة توقَّ

�لقوية  ��ألصو�"  Iعجوبة،  �قعت  لقد  �نظر��:  لكن 
�لذ^  ��لغبا�  سكَتت،  قد  �آل|�&  ُتِصّم  كانت  �لتي  �لمتد�خلة 
��لدنيا  �نز��، ��لشمس قد ظهر"  قد   Oلفضا� Iقطا�  يمأل  كا& 
قد Iشرقت. فما|� كا&؟ لقد ظهر �لخليفة، فتطلَعت 'ليه �ألنظا� 

�Iشا�" 'ليه �ألصابع: Iين هو؟ Iين هو؟ هذ� هو!
'لى كل مشهو� �'لى كّل  ينظر�&  �لنا�  �ما|� في |لك؟ 
لهذ�  نظر��  ما  �لبحتر^: ال،   kقا  .aنه حّب �الستطال' غريب، 

بل:
فهّللو� �لنبيَّ  بطلعتَِك  لّما طَلْعَت مَن �لصفوِ� �كّبر��|َكر�� 

ليصّلي  �لمصّلى  'لى  �لخليفة؟ يمضي  Iين كا& يمضي  'لى 
صال� �لعيد. ما|� تظنونه كا& يلبس؟ �لديباz؟ �لثيا� �لمنسوجة 
 kلما� معه  كا&  فمن  �لسو{  في  كلها  هذ*  �لذهب؟  بخيو� 
ُيشتر� بماk �ال يوجد مثله بحاk؛  �شتر�ها، �لكنه لبس ما ال 

لبس نو� �لهد�(١):
حتى �نتهيَت 'لى �لُمَصّلى البسًا

نوَ� �لُهد� يبد� عليَك �َيظَهُر
______________________

 ^I) طلقو* على َقينةI (١) �متهن �لعو�ّ= بجهلهم هذ� �للفظ �لكريم حّتى
منها  فأين  >�لضاّلين<،  �هللا  �عاهم  مّمن  نصر�نية  Iنها  بلغني  مغّنية) 

�لهد�؟



٤٠٩

فهل تر�%  لخليفة،  لمتوّكل، ُ�ِهي �تكّبر �شمخ بأنفه؟ ال، 
بل مشى ِمشية  لخشو1 � لتو ضع.  لتو ضع لمن؟ للنا+؟ لقد كا% 
 لخليفة يومئذ ?عّز 9جل على ظهر  أل89 �كا% يحكم من  لبلد % 

ما ال يحكم مثله ملك �ال سلطا%، لكنه كا% متو ضعًا هللا:
َيـَتـَكـّبُر�مَشيت ِمشيَة خاضٍع متو ضٍع �ال  ُيـزَهـى  ال  هللاِ، 

ثم جاV  لبحترU ببيت عجيب، �R% كا% قد سرP معناO من 
:Xقا Yبي تما? OZستا?

Rليَك  لِمنبُرفَلَو  ّ% مشتاقًا تكّلف فوPَ ما ُ�سِعِه لسعى  في 

*   *   *
�هذO قصيدa  بن هانئ  ألندلسي في �صف جيش جوهر، 
قائد  لُمِعزِّ  لفاطمي  لذU خرc به من  لقير� % Rلى مصر ففتحها، 

�قاX في فتحها قصيدته:
تقوXُ بنو  لعّباِ+: هل ُفتِحت مصُر؟

فُقْل لبني  لعّباِ+: قـد ُقـضَي  ألمـُر
� بن هانئ كا% ُيسّمى متنبي  لمغرi، �كا% شاعر ً. �لقد 
لها جعجعة   %?  U? ،قر�نًا برحى تطحن   Oشّبه شعر Uظلمه  لذ
له -على كفرO �سوV معتَقدO- من   %R لها طحن. ال، بل  �ليس 

.V 9  لمعاني ��9 ئع  لصو9 ما يقعد به في صّف كبا9  لشعرn نو

 ،Onُعَد� Onنه سمع عن عظمة هذ   لجيش �عن َعَدR :Xيقو
� لخبر غالبًا ?كبر من  لعيا%، فلما p?9 Oq9 فوP ما سمع، حّتى 



٤١٠

لقد شّبهه بيو= �لحشر؛ جيش سّد �ألفق بمثل عر� �ألفق. �كانو� 
متوّجهين 'لى مصر، I^ 'لى جهة �لشر{، فحجب غباُ� �لجيش 

:kفقا ،vلشمَس عنهم من هنا �بقيت طالعة من هنا�
Iسَمُع كنُت  ما  فوَ{  بعيني  �Iيت 

aُ�َ�I �لحشِر  ِمَن  يو=ٌ  ��َعني  �َقد 
بمثِلِه ُسدَّ  �ألُْفَق  كأّ&  غد�َ� 

فعاَ� ُغر�ُ� �لّشمِس من حيُث تطُلُع
Iشّيُع كيَف  سّلمُت   |ْ'  �ِ�I فلم 

aُ�ّ�I كيَف  َشّيعُت   |ْ'  �ِ�I �لم 
�كيَف Iخوُ� �لجيش ��لجيُش ُلّجٌة

َلموَلُع �لجيوَ�  قاَ�  بَمْن  �'ني 
�Iيَن؟ �ما لي بيَن |� �لجمِع مسَلٌك

موضُع �لَبسيطِة  في  لجو��^  �ال 
:kقا &I لى'

لَسْيِرِ* �لجامد�ُ"   ُkلجبا� تسيُر 
�تركُع �لَحفيِف  �Iنى  ِمْن  �تسُجُد 

�لمباَلغا"،  بالجباk من  �لجيش  I& تشبيه Iسلحة  ال تظنو� 
فلقد كا& �لمسلمو& في تلك �أليا= يستعملو& في �لحر� Iسلحة 
�لحديد  من  مستطيل   �I� لها  عربا"  �لِكبا�:  منها  كثير�، 
�لمد�فع،  �لتي كانت مثل  لتثقب �ألسو��، ��لعّر���"  يدفعونها 
لهم  �كانت  �ليونانية<.  >�لنا�  يسّمونها  كانو�  �لتي  �لنا�  تقذ� 
Iبر�z محمّية |�" طبقا" متعّد�� تمشي على ���ليب، تسير مع 

.kلجيش. هذ* �لتي شّبهها �لشاعر بالجبا�
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ثم �صف ظاهر� مّما يصنع �لجيش موجو�� ��ئمًا �لكن لم 
ينتبه 'ليها �لكثير من �لشعر�O، هي I& �لجيش '|� نزk منزًال نصب 
خيامه �Iقا= بنيانه فيتحوk منزله 'لى مدينة كاملة. ��لصو�� �لقريبة 
لهذ� ما تر�نه في عرفا" �في منى Iيا= �لحّج. عرفا" بسيط من 
فإ|� كا& يو= عرفة تحّوk فصا�   ،Oلبنا� فيه شيO من  �أل�� ما 

:kمدينة كاملة بطرقها �بنيانها �ناسها. �قا
مد�ئنًا بناها   �ٍ�I في  حّل   �|'

�'& سا� عن �Iٍ� ثَوْ" �ْهي بلقُع
ثم �صف �لجيش في �لليل �هم يرفعو& �لمشاعل �لتي ال 

ُيحصى عد�ها، �هي صو�� حقيقية ��قعية:
جى ر�ِ�َ{ في �لدُّ فلما تد��ْكُت �لسُّ

ُترَفُع ��لَمشاعُل  'ليِه  َعَشْوُ" 
قاصٌف �لليِل  �ِخَر  َ�عٌد  �َهْمَهَم 

تلُمُع �لَبو��ُ{  �لفجِر  َمَع  �الَ� 
�فزa �لوحش قبل I& يفزa �لنا� من هذ� �لجيش، فتساOلو� 

فيما بينهم: ما|� حّل بنا؟
��Iَحت 'لينا �لوحُش: ما �ُهللا صانٌع

َنَتسّمُع ما   kِهو من  �بُِكم؟  بنا 
فوَقنا �لَحو�ئُم  �لّطيُر  َتعلِم  �لم 

aَُتفز Iيَن  �ال  َتستذ�^  Iيَن  'لى 
هاشٍم َ��لِة  َسيُف  َتَبّد�   &I 'لى 

َيسـطَُع �هللاِ  ِمَن  نوٌ�  �جِهـِه  على 



٤١٢

قصيد�  من  مسر�قة  �ألخير�  �لصو��   &I الحظتم  �قد 
مبلَغ  فيها  يبلغ  قليل، �لم  قبل  �لتي مّر"  �لمتوّكل  �لبحتر^ في 
�لبحتر^ �ال سما ُسُمّو*. �لكن البن هانئ قصيد� مفر�� ال Iعر� 
�كا&   ،kألسطو� �صف  في  قصيدته  هي  شعرنا  في  مثيًال  لها 
يومئذ Iقو� Iسطوk في �لبحر �ألبيض �لمتوسط �لذ^ كا& ُيسّمى 
تا�� بحر �لر�= �تا�� بحر �لعر�. َمن قرI هذ� �لوصف علم بأ& 
هذ� �ألسطوk كا& -لضخامته �كبر سفنه �قو� سالحه- كأنه من 

:kلكبر� في هذ� �لعصر. يقو� kساطيل �لد�I
ُجوُ�َمَو�ِخُر في طامي �لُعباِ� كأّنها َك  لكفِّ  �I بأٌ�  لَِعْزِمَك 
�لَعر�Oِ َمـِشـيُدIناَفْت بها Iعالُمها �َسَما لها َغيِر  بنـاOٌ على 

عما�� ضخمة �لكنها ليست مبنّية على ��I ��سية، �'نما 
:Oعلى �جه �لما �هي َمِشيد

مِّ لوال �نتقاُلها �ُ�يوُ�ِمَن �لّر�سياِ" �لشُّ ـٌخ  ُشـمَّ ِقـَنـاٌ&  فمنها 

I ^I& هذ* �لسفن كأنها �لجباk �لر�سية، �كأ& فيها �لصخو� 
�لعالية �لكبير�، لكنها تنتقل �تمشي:

َجو��ٌ� Iّنهّن  'ّال  �لطيِر  َمصيُدِمَن  �لنفوُ�  'ّال  لها  فليَس 
ُخموُ�ِمَن �لقا�حاِ" �لناَ� ُتْضَرُ= لِلطُّلى  Oِللقا� يوَ=  لها  فليَس 
ٍzفَر" َغيظًا تر�َمْت بما�o �|'�ُكما ُشبَّ من ناِ� �لَجحيم َ�قو

يطلق  بالمد�فع،  �ليس  �لمد�فع  يشبه  فيها  سالحًا  يصف 
:Oلنير�& على �ألعد��



٤١٣

�لـّز�ِفر�ُ" َحديُدفأفو�ُههّن �لحاميا" صو�عٌق �Iنفـاُسـُهّن 

*   *   *
Iنا ال �Iيد I &Iعر� �آل& كّل ما كنت �Iّ�سه يومئذ، �لكن 
لهم  �لو��a |كر"  '|� Iخذنا قصيد� في  كّنا  مثاًال عليه.  Iعطيت 
�لو��a، �'|� مّر" قطعة في  Iبيا"  I �Iعر� من  ما Iحفظ  كّل 
سلّو �لحّب �نسيانه Iمليت عليهم ما Iعرفه من قصائد �مقطوعا" 
�لموضوa؛ كنت في تلك �أليا= Iعيش باأل�� �Iعيش  في هذ� 
لأل��، حّتى '& |لك ظهر في ما كنت Iكتبه �Iنشر* في >�لرسالة< 
 Oلجا �لطّال�  Iلقيته على  ما كنت  Iني كتبت  �I في غيرها. �لو 
من عمل  >لو<   &' >لو<؟  نفع  ما  �لكن  نظير.  له  ليس   Oمنه شي

�لشيطا&.
*   *   *



٤١٤

لى �لقّر�	 �لكر��
لقد بذلُت في تصحيح هذ� �لكتا� غايَة ما �ستطعت 
من �لجهد، لكّني ال 0َمُن .- يكو- فيه خطأ سهوُ' 
عنه، أل- �لكما> ليس ألحد من �لبشر، نما هو 
من صفا' خالق �لبشر. فأ?جو .- َيُمّن علّي قا?ئه 
(Gقا?K سائر كتب جّدH �لتي صّححُتها G.عد' 
خر�جها من قريب) فينّبهني لى .H خطأ سهو' 
 Nنا .شكر.G ،'عنه لكي .تد�?كه في �لطبعا' �آلتيا

T.Gعو له �َهللا بأ- يجز> له �ألجر �Gلثو��.

         مجاهد مأمو- Tير�نية
mujahed@al-ajyal.com



٤١٥

�لمحتويا"
٥ ........ �لحلقة (٦٨) شها�� للبيع ��النتقاk معّلمًا 'لى >�oكية<
١٧........................... �لحلقة (٦٩) �لجوال& �جبل �لشيخ
٢٧.......... �لحلقة (٧٠) �حلة �لحجاo (١) �لخر�z من �مشق
٣٩........ O(٢) في متاها" �لصحر� oلحلقة (٧١) �حلة �لحجا�
�لحلقة (٧٢) �حلة �لحجاo (٣) �لوصوk 'لى �لُقَرّيا"........٤٩
٥٩.........v(٤) في �لطريق 'لى تبو oلحلقة (٧٣) �حلة �لحجا�
٧٧..................... v(٥) في تبو oلحلقة (٧٤) �حلة �لحجا�
٨٩.......................^oلحلقة (٧٥) �لخّط �لحديد^ �لحجا�
١٠١...................... �لحلقة (٧٦) |كريا" عن �مضا& (١)
١١٥...................... �لحلقة (٧٧) |كريا" عن �مضا& (٢)
�لحلقة (٧٨) �حلة �لحجاo (٦) جّد� قبل نصف قر&.......١٢٩
١٤١.... �لحلقة (٧٩) �حلة �لحجاo (٧) لقاO �لملك عبد �لعزيز
١٥٣.................... �لحلقة (٨٠) �حلة �لحجاo (٨) في مكة
١٦٥................... �لحلقة (٨١) |كريا" عن �لقّو� ��لرياضة
١٧٩............... a(٩) ساعة �لو�� oلحلقة (٨٢) �حلة �لحجا�
١٩١............... �لحلقة (٨٣) في �لتعليم: مو�قف �مسا�ما"
�لحلقة (٨٤) �لوقفة �لكبر�..................................٢٠٧
٢٢٥.............................. �لحلقة (٨٥) من |كريا" �لقلم



٤١٦

�لحلقة (٨٦) في ���a عا= فا" ��ستقباk عا= �ٍ"..........٢٤١
٢٥٥............... �لحلقة (٨٧) �لسنة �لتي ما" فيها شيخ �لشا=
٢٦٥.............................. �لحلقة (٨٨) �لمد�سة �ألمينية 
�لحلقة (٨٩) Iنا ��لقلم.......................................٢٨١
�لحلقة (٩٠) |كريا" بغد�� (١).............................٢٩٣
�لحلقة (٩١) |كريا" بغد�� (٢).............................٣٠٥
٣١٧................. �لحلقة (٩٢) �لتعليم في �لمد�سة �البتد�ئية
٣٢٩........................ �لحلقة (٩٣) ليلة على سفح قاسيو&
٣٣٩.......................... �لحلقة (٩٤) في �لطريق 'لى بغد��
٣٥٣............................. �لحلقة (٩٥) �لتد�يس في بغد��
�لحلقة (٩٦) �لليلة �لتي ثا� فيها >�جلة<.....................٣٦٩
٣٧٩.... �لحلقة (٩٧) �Iيت �لمو" في |كر� �ستشها� �لحسين
٣٨٩.................. �لحلقة (٩٨) ���� �أل�� في بغد�� (١)
٤٠٣.................. �لحلقة (٩٩) ���� �أل�� في بغد�� (٢)
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